
Pořadové číslo:  13/3.6.3. 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. 

Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje schválit uzavření smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč 

na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací 

kapacity – 1. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO:60609460 jako obdarovaným. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2219 024 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0240580 

– Vybudování parkoviště v 

areálu 

nemocnice) 

3 000,0 - 3 000,0 0,0 

2219 534 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací (dar) 

0,0 + 3 000,0 3 000,0 

  

  

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotačníprogramy, 

ostatní dotace a 

dary 

37 519,6 + 3 000,0  40 519,6 

 

 



 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic má ve výdajovém rozpočtu na ORJ 024 na akci s názvem 

„Vybudování parkoviště v areálu nemocnice“, č. akce  0240580 rezervováno 3,0 mil. Kč, které mají  

být  použity  pro  vybudování nových  parkovacích  míst  v Nemocnici Přerov.  

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod 

finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na vybudování 

parkoviště v areálu nemocnice budou poskytnuty jako dar Olomouckému kraji, který tuto akci bude 

realizovat. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 37. schůzi dne 14.05.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit dar Olomouckému kraji dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Ve druhé polovině roku 2020 hodlá Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 

Olomouc-Hodolany , IČO: 60609460 zahájit stavební práce v areálu SMN a.s. – o. z. Nemocnice 

Přerov v rámci své investiční akce „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity 

– 1. etapa.“ 

Předmětem této investiční akce je řešení výstavby parkovacích stání, heliportu a stavební úpravy 

komunikace v areálu Nemocnice Přerov. V areálu je nedostatek parkovacích stání. Nová parkovací 

stání jsou navržena na vybraných místech v areálu nemocnice převážně ve stávajících zatravněných 

plochách, popřípadě v místě rušeného chodníku. Parkovací stání jsou navržena u budovy A, budovy K 

a při výjezdu z areálu u platebního automatu.  

Parkovací stání budou určena pro parkování klientů nemocnice, návštěv nebo zaměstnanců. Podélná 

parkovací stání u výjezdu budou sloužit pro krátkodobé parkování pro řidiče platící u automatu. 

  

Investiční akce bude realizována v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. 

Karlem Kuchařem, IČO: 76233391, se sídlem Ovsíková 7081, 760 01 Zlín.  

Projektová dokumentace vychází ze schváleného územního plánu a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Přerova. 

  

V rámci předmětné investiční akce budou realizovány níže uvedené stavební objekty, přičemž výše 

předpokládaných nákladů těchto stavebních objektů činí: 

  

a. SO 101 - parkoviště u budovy A, heliport 7 993 368,00 Kč 

b. SO 103 - parkovací stání vedle budovy K 836 165,00 Kč 

c. SO 105 - parkovací stání u výjezdu z areálu 184 800,00 Kč 

d. SO 401 - osvětlení parkoviště, přeložka VO 75 000,00 Kč 

Celková výše předpokládaných nákladů bez DPH: 9 089 333,00 Kč 

  

Dle sdělení Olomouckého kraje se jedná o předpokládané náklady, kdy celková výše skutečných 

nákladů investiční akce bude známa po ocenění soupisu prací zhotovitelem stavby.  

Stavební objekty SO 102 a 104 nejsou uvedeny v darovací smlouvě, jelikož tyto stavební objekty 

budou realizovány až během druhé etapy. 

  



Na základě jednání zástupců Olomouckého kraje a Statutárního města Přerova bylo dohodnuto, že se 

pro významnost akce pro občany statutárního města Přerova bude na investiční akci kraje podílet 

statutární město Přerov částkou ve výši 3 mil. Kč. 

Za tímto účelem je navrženo uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem jako obdarovaným 

a statutárním městem Přerovem jako dárcem. Darování finančních prostředků ve výši 3 mil. Kč je 

účelově vázáno a bude Olomouckým krajem použito výhradně za účelem financování nákladů 

investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“, v 

rámci které budou rozšířeny parkovací kapacity v areálu SMN a.s. – o. z. Nemocnice v Přerově. Dar 

musí být využit ke shora uvedenému účelu nejpozději do 31. 12. 2021. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost uvádí, že potřebné finanční prostředky byly 

zařazeny do rozpočtu odboru Řízení projektů a investic a rozpočtovým opatřením budou převedeny do 

rozpočtu MAJ. 

  

Radě města Přerova je předkládáno k projednání uzavření smlouvy o darování finančních 

prostředků z rozpočtu města ve výši 3.000.000,-Kč na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. 

Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“.  

 

 


