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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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (interiér)“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, veřejnou zakázku na 

dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(konektivita)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben 

pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (interiér)“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“, resp. 

schválení příslušného rozpočtového opatření je taktéž na programu 15. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova dne 19. 10. 2020. 

 

Rada města Přerova 

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

„Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, veřejnou zakázku 

na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a 

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 

27 (interiér)“ byl schválen Radou města Přerova na její 47. schůzi dne 1. 10. 2020, usnesení č. 

1724/47/6/2020. 



 

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 „Modernizace a 

vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, veřejnou zakázku „Modernizace a 

vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a veřejnou zakázku „Modernizace a 

vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (interiér)“. 

 

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: 

Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 
Modernizace učeben se týká vnitřních úprav objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy vstupu do objektu školy. Jedná se především o vnitřní úpravy. Zajištění 

bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ Trávník je řešeno výměnou vnitřních vstupních dveří 

a zádveří hlavního vstupu. Práce spojené s rekonstrukcí odborných učeben a bezbariérové úpravy 

budou probíhat uvnitř objektu ZŠ Trávník na pozemku s parc. č. 2883/78 k.ú. Přerov. Ve 2.NP bude 

také zřízeno nové bezbariérové WC a to úpravou stávajících WC. V interiéru bude bezbariérový 

přístup jednotlivých podlaží zajištěn formou schodolezu. Vytápění objektu, odvádění splaškových i 

dešťových vod je stávající. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy a 

bude realizována pouze v interiérových prostorách školy.  

Ve 2.NP dojde k modernizaci stávajících učeben a kabinetů a to učebny geografie, biologie, dvou 

počítačových učeben a kabinetů. V učebnách a kabinetech dojde k výměně stávající podlahy, výměně 

dveří a k novým výmalbám. Součástí modernizace učeben a kabinetů je i dodávka a montáž vybavení 

interiéru učeben pracovními stoly, žákovskými stoly, regály, skříněmi, žákovskými židlemi otočnými 

židlemi kantorů a dalším nábytkem dle projektové dokumentace. 

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže a kabelových tras, které budou na 

jednotlivých podlažích umístěny v dle výkresové dokumentace. S ohledem na rozsáhlost objektu je 

navrženo několik podružných rozvaděčů, aby bylo možno dodržet maximální vzdálenosti mezi RACK 

rozvaděčem a koncovým zařízením. Jednotlivé koncové datové zásuvky z kabinetů, učeben a dalších 

prostor pak budou "hvězdicovitě" připojeny do patrového rozvaděče daného podlaží, podružné RACK 

rozvaděče jsou také navrženy do každé multimediální učebny, kde jsou nároky na datové rozvody 

nejvyšší. Koncové zásuvky jsou tedy svedeny přímo do podružného RACK rozvaděče dané učebny a 

tento podružný RACK je pak připojen přímo k hlavnímu RACK rozvaděči objektu Přesné umístění je 

zakresleno ve VD. Celá instalace bude provedena twistovaným kabelem UTP cat.6 s pláštěm LSOH 

uloženým v PVC trubkách pod omítkou, v trubkách v podlaze a v kabelových žlabech. Kabel bude 

ukončen na jedné straně v připojovací krabici na konektorech RJ45. Na straně druhé v datovém 

rozvaděči na patch panelech 24xRJ45 Cat.6 UTP. Prostory objektu budou pokryty bezdrátovým 

internetovým WiFi připojením. Na vytipovaných místech budou také osazeny WiFi routery pro 

bezdrátové pokrytí signálem internetu.  

  

Předmět veřejné zakázky Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(stavební úpravy): 



Předmětem veřejné zakázky je stavební práce spojené s rekonstrukcí odborných učeben a provedením 

bezbariérových úprav dle projektové dokumentace. 

  

Předmět veřejné zakázky Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(konektivita): 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výpočetní a učební techniky dle projektové 

dokumentace. 

  

Předmět veřejné zakázky Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

(interiér): 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiéru učeben, tj. pracovních stolů, 

žákovských stolů, regálů, skříní, žákovských židlí, otočných židlí kantorů a dalšího nábytku dle 

projektové dokumentace. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na rekonstrukci odborných učeben a provedení bezbariérových úprav jsou dle 

položkového rozpočtu projektanta cca 15,2 mil. Kč bez DPH, resp. 18,4 mil. Kč včetně DPH. 

  

Rozpočtové náklady na dodávku a montáž výpočetní a učební techniky jsou dle položkového rozpočtu 

projektanta cca 2,4 mil. Kč bez DPH, resp. 2,9 mil. Kč včetně DPH. 

  

Rozpočtové náklady na dodávku a montáž vybavení interiéru učeben, tj. pracovních stolů, žákovských 

stolů, regálů, skříní, žákovských židlí, otočných židlí kantorů a dalšího nábytku jsou dle položkového 

rozpočtu projektanta cca 2,0 mil. Kč bez DPH, resp. 2,4 mil. Kč včetně DPH. 

  

Na financování akce se počítá s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 

2014-2020 (IROP) v rámci připravované výzvy Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol 

v rámci ITI Olomoucké aglomerace. Maximální výše dotace může činit až 90% z celkových 

způsobilých výdajů projektu. Realizace akce se uskuteční pouze za předpokladu získání této dotace. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedené veřejné zakázky jsou finančně kryty v celkové výši 12 000 000 Kč. Finanční prostředky 

jsou ve výdajovém rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 3313, POL 

6121, ORG 0210494000000. Žádost o posílení výdajového rozpočtu akce o 12 000 000 Kč byla 

podána na Odbor Ekonomiky dne 3. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že zahájení realizace akce se 

předpokládá v roce 2021, bude Odbor řízení projektů a investic žádat rozpočtovým opatřením o 

převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021.  

 

 


