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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 „Redigitalizace Kina Hvězda“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Redigitalizace Kina Hvězda“ 

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 

397 958,0 * + 3 900,0 401 858,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3313 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210609 –  

Redigitalizace kina Hvězda) 

0,0 + 3 900,0 3 900,0 

 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Redigitalizace 

Kina Hvězda“ a návrh na doporučení schválení úprav rozpočtu byl schválen Radou města Přerova na 

její 34. schůzi dne 26. 3. 2020, usnesení č. 1252/34/6/2020. 

 

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 „Redigitalizace Kina 

Hvězda“. 

 

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 o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Převedeny budou zdroje ze zůstatku 

hospodaření roku 2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je redigitalizace kina Hvězda spočívající ve zpracování projektové 

dokumentace, výměně projektoru včetně dodávky technologie a řešení záložního zdroje, demontáže 

vysloužilého a instalace nového zařízení včetně instalačního materiálu, zajištění kompletního školení 

pro personál v rozsahu minimálně 2 x 3 hodiny, v dodávce 3D systému včetně instalace a instalačního 

materiálu, v dodávce 500 kusů 3D brýlí pro dospělé a 300 ks 3D brýlí pro děti, v dodávce a instalaci 

polarizačního 3D plátna bílo stříbrného včetně reinstalace plátna vysloužilého. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na realizaci plánovaných jsou ve výši cca 3 900,0 tis. Kč. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla stanovena věcným gestorem, tj. odborem kanceláře primátora ve spolupráci s 

KIS, na základě odborných podkladů včetně rozpočtu. Dodavatel zpracuje v rámci vlastní realizace 

veřejné zakázky realizační dokumentaci. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedená zakázka není v současné době finančně kryta. Žádost o rozpočtové opatření ve výši 3 

900,0 Kč byla podána na Odbor ekonomiky dne 11.3.2020.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Už v době převzetí kina Hvězda v roce 2016 smluvní partner AV MEDIA Praha poukazoval na blížící 

se konec životnosti projektoru, sloužícího již od ledna 2009. Životnost projektoru je výrobcem 

stanovena do 15.000 hodin provozu, skutečnost v prosinci 2019 byla 21 000 hodin. Kino Hvězda 

ročně odehraje tisícovku filmových představení. Lampa je v provozu denně 4 až 6 hodin, celkem 364 

dní v roce. V roce 2018 došlo k poruše chlazení projektoru a přestalo, nenávratně, pracovat 

automatické ostření obrazu. Zjištěné závady primárně ovlivňují projekce 3D filmů, kdy i s novou 

lampou je výkon tak slabý, že projekce nesplňuje standardy DCI. Z důvodu zhoršujícího se výkonu, a 

tím i nesplněním technických požadavků na DCI projekce může dojít až k rozvázání vztahů mezi 

kinem a distributory filmů, jelikož nebudou splněny technické požadavky, které tvůrci filmů kladou na 

projekce. Z posudku, který v rámci pravidelné roční kontroly projektoru v prosinci 2019 provedl 

smluvní partner AV MEDIA Praha, vyplývá, že projektor již nelze dále opravovat a je ve stavu, kdy 

může kdykoli zkolabovat. Na stávající projektor Christie bude technická podpora a náhradní díly 

dostupné jen do konce roku 2020, technická podpora na Dolby 3D již byla ukončena a na server 



Doremi končí technická podpora v dubnu 2020. U nového laserového projektoru se (oproti stávajícímu 

projektoru s xenonovými lampami) počítá za deset let provozu s úsporou minimálně 1,5 mil. Kč.  

 

 


