
Pořadové číslo:  12/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, 

Trávník 27“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech  

440 454,7 * + 11 300,0 451 754,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210560 –  

Rekonstrukce 

elektroinstalace  

ZŠ Přerov, Trávník 27)  

16 000,0 + 11 300,0 27 300,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ byla schválena 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 10. zasedání dne 9. 12. 2019, usnesení č. 357/10/7/2019  Akce 

nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020. 



Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ byl schválen Radou města Přerova na její 35. 

schůzi dne 8. 4. 2020, usnesení č. 1300/35/6/2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal dne  07.04.2020 o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Předmětné rozpočtové opatření tedy 

nebylo projednáno Radou města Přerova. Převedeny budou zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2019. 

V této souvislosti odbor ekonomiky upozorňuje, že tyto prostředky, s výjimkou rezervy ke konkrétním 

účelům a zdrojů potřebných k vykrytí očekávaného poklesu sdílených daní, jsou již téměř  

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, 

včetně osvětlení ZŠ Trávník v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci. Základní škola 

Přerov, Trávník 27 byla kolaudována a uvedena do provozu v roce 1977. Stávající rozvody 

elektroinstalace jsou původní, tedy více než 40 let staré a již neunesou současné nároky na připojení 

moderních technických zařízení. Zpráva revizního technika upozorňuje, že stará elektroinstalace již 

nevyhovuje stávajícím platným předpisům a legislativě a může být příčinou vzniku škod na majetku 

školy. Osvětlení v učebnách je často pod hranicí osvětlenosti dle platných požadavků na školské 

budovy a může vést k poškození zdraví žáků a pedagogů. Množství poruch se stále zvyšuje a škola má 

opodstatněné obavy z výpadku elektrické energie většího rozsahu, který by mohl zásadně omezit 

každodenní provoz školy a tím i proces výuky.  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na realizaci plánovaných elektroinstalačních prací byly odhadnuty ve výši cca 

16,0 mil. Kč včetně DPH. Přesná předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou 

zakázku není v této chvíli stanovena, neboť dosud není zpracována příslušná projektová dokumentace 

včetně položkového rozpočtu. Dle uzavřené smlouvy o dílo č. SML/1867/2019 a stanovený 

harmonogram prací tato projektová dokumentace bude dokončena do konce května 2020. 

Předpokládaná hodnota plnění byla na základě požadavku objednatele odhadnuta na 27 300,0 tis. Kč. 

Oproti původní předpokládané ceně na Rekonstrukci vlastní elektroinstalaci a osvětlení ve výši cca 16 

000,0 tis. Kč je cenový nárůst ve výši 10 236,6 tis. Kč na realizaci části ESL ( slaboproudých instalací 

a konektivity ) spojených s následnou realizaci Modernizace odborných učeben ZŠ Trávník v rámci 

ITI. 

Tento předběžný odhad nákladů se skládá z 



ZŠ Trávník, 

Přerov - 

rekonstrukce 

elektroinstalace 

(bez DPH) 

   DPH Cena s 

DPH 

Rozpočet 

2020 

RO 

ELTODO s.r.o.           

Předběžný 

odhad nákladů 

          

  MJ Množství  cena/MJ  

( tis. Kč) 

    

část: ASR kpl 1 3 450,0  724,5 4 174,5   

část: VZT kpl 1 280,0  58,8 338,8   

část: ENN kpl 1 10 315,0  2 166,2 12 481,2   

část: ESL kpl 1 8 460,0  1 776,6 10 236,6   

část: ZTI kpl 1 55,0  11,6 66,6   

            

            

      22 560,0  4 737,6 27 297,6 16 000,0 + 11 300,0 

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedená zakázka je finančně kryta ve výši 16 000,0 tis Kč. Finanční prostředky jsou ve 

výdajovém rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic, na ORJ 021, ORG 0210560000000. 

Žádost o rozpočtové opatření ve výši 11 300,0 tis. Kč byla podána na odbor ekonomiky dne 7.4.2020  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající rozvody elektroinstalace jsou původní, tedy více než 40 let staré a již neunesou současné 

nároky na připojení moderních technických zařízení. Zpráva revizního technika upozorňuje, že stará 

elektroinstalace již nevyhovuje stávajícím platným předpisům a legislativě a může být příčinou vzniku 

škod na majetku školy. Osvětlení v učebnách je často pod hranicí osvětlenosti dle platných požadavků 

na školské budovy a může vést k poškození zdraví žáků a pedagogů. Množství poruch se stále zvyšuje 

a škola má opodstatněné obavy z výpadku elektrické energie většího rozsahu, který by mohl zásadně 

omezit každodenní provoz školy a tím i proces výuky.  

 

 


