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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního ekosystému 

Předmostí“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

ekosystému Předmostí“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“ byla schválena 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 12. zasedání dne 27. 4. 2020, usnesení č. 436/12/4/2020 

Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6. 

 

Rada města Přerova 

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

vodního ekosystému Předmostí“ byl schválen Radou města Přerova na její 42. schůzi dne 6. 8. 2020, 

usnesení č. 1582/42/6/2020. 

 

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 „Revitalizace vodního 

ekosystému Předmostí“. 

 

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 revitalizace nynějšího chovného rybníka. Rybník je součástí 

vodohospodářské soustavy v lokalitě za zahrádkářskou kolonií mezi Předmostím a Dluhonicemi. V 

rámci udržovacích prací dojde k odtěžení splavených zemin ze dna, celkové opravě poškozených 

břehů a hrází (poškození populací bobra evropského a tím vyvolanou následnou erozí) a k obnově 

zpevněných povrchů na hrázích. Dojde k optimalizaci vodního režimu v rybníku včetně vytvoření 

litorálního pásma jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a živočichů. 

Rybářské práce nejsou předmětem plnění dodavatele stavby a nejsou v tomto projektu obsaženy. 

Vypuštění a slovení rybníku, které zajistí v dostatečném předstihu majitel rybníků (MO ČRS Přerov), 

je však podmínkou pro zahájení stavebních prací v rámci tohoto projektu. Po dostatečném vyschnutí 

dna bude zahájeno vlastní odbahňování. Splavené zeminy se postupně přemístí od stoky k břehové 

čáře a do oblasti budovaného litorálního pásma. Část zemin se využije při opravě břehů a přebytek se 

bude postupně nakládat a odvážet na určený zemědělský pozemek, kde bude rozprostřena a zaorána a 

část na městskou skládku. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na revitalizaci chovného rybníka jsou dle položkového rozpočtu projektanta 10 

473 tis. Kč bez DPH, 12 673 tis. Kč s DPH. 

Na financování akce se počítá s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

(OPŽP) v rámci vyhlášené 140. výzvy pro specifický cíl 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny. 

Maximální výše dotace může činit až 85% z celkových způsobilých výdajů projektu s dobou 

udržitelnosti projektu  

10 let od ukončení realizace opatření. Realizace akce se uskuteční pouze za předpokladu získání této 

dotace. 

  

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

výdajovém rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 3745, POL 6121, 

ORG 0210415000000. Vzhledem k tomu, že zahájení realizace se předpokládá v 2021, bude Odbor 

řízení projektů a investic žádat rozpočtovým opatřením o převod finančních prostředků z roku 2020 do 

roku 2021.  

 

 


