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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. Petřivalského“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dětské hřiště ul. 

Petřivalského“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Dětské hřiště ul. Petřivalského“ 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 „Dětské 

hřiště ul. Petřivalského“ byl schválen Radou města Přerova na její 35. schůzi dne 8. 4. 2020, usnesení 

č. 1301/35/6/2020. 

 

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 „Dětské hřiště ul. 

Petřivalského“. 



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. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitrobloku v sídlišti ul. Petřivalského spočívající 

zejména v rekonstrukci stávajícího, dnes již nevyhovujícího dětského hřiště. Stávající vybavení již 

neodpovídá požadavkům na bezpečnost dětí, přístupové chodníky a stávající mobiliář je již dožitý a je 

ve špatném technickém stavu. Projekt rekonstrukce dětského hřiště zahrnuje i rekonstrukci stávající 

zeleně tak, aby se zjednodušila údržba trávníkových ploch a vytvořil se tak veřejný prostor-park, který 

bude vytvářet příjemnou atmosféru klidové zóny v obytné zástavbě. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na realizaci Dětského hřiště ul. Petřivalského odhadujeme na 10 000,0 tis. Kč 

včetně DPH. Přesné rozpočtové náklady budou známy až po dodání kompletní PD a položkového 

rozpočtu stavby. Přesná předpokládaná hodnota plnění na veřejnou zakázku není v této chvíli 

stanovena a bude upřesněna na základě této zpracované projektové dokumentace. 

Projektovou dokumentaci z roku 2008 je nutné aktualizovat, nahradit původně navržené hrací a 

sportovní prvky za nové, nově naprojektovat a rozšířit zpevněné plochy, které nebyly v původním 

projektové dokumentaci, ale k dnešnímu dni jsou ve špatném technickém stavu a z hlediska 

bezpečného pohybu chodců jsou již nevyhovující. Na základě uzavřené smlouvy s projektantem bude 

projektová dokumentace pro provádění stavby dokončena včetně položkového rozpočtu odevzdána 

objednateli v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo do konce dubna.  

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedená zakázka je finančně kryta ve výši 10 000, 0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou obsaženy 

ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, na ORJ 021, č. akce 0210028.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající vybavení dětského hřiště již neodpovídá požadavkům na bezpečnost dětí, přístupové 

chodníky a stávající mobiliář je již dožitý a je ve špatném technickém stavu. Projekt zahrnuje i 

rekonstrukci stávající zeleně tak, aby se zjednodušila údržba trávníkových ploch a vytvořil se tak 

veřejný prostor-park, který bude vytvářet příjemnou atmosféru klidové zóny v obytné zástavbě.  

 

 


