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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v 

Přerově“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů 

v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
V současnosti mají občané města možnost odděleně odevzdávat své odpady ve sběrných hnízdech ve 

městě do odpadových nádob o objemu 1 100 l nebo ve 2 sběrných dvorech, které provozují Technické 

služby města Přerova. Systém sběru a zejména pak na něj navazující svoz odpadů není příliš efektivní 

a ekonomický. Stává se, že nádoby nejsou vyvezeny včas nebo naopak v době svozu nejsou zcela 

naplněny. Tomu předejdeme zavedením moderního systém sběru a svozu odpadů, který lze vybavit 

technologií, umožňující mj. množství odpadů v nádobách monitorovat a organizovat efektivní svozové 

trasy. S tím souvisí projekt nákupu svozových vozidel, který bude realizovat společnost Technické 

služby města Přerova, s.r.o. 

  

Předmětem veřejné zakázky je tedy modernizace systému sběru tříděného odpadu a navýšení jeho 



kapacity. Projektu se konkrétně týká nákup nádob různých velikostí, které svým provedením 

odpovídají požadavkům dnešní doby na design, snadné a přístupné užívání, možnost zabudování IT 

technologií apod. 

  

Popis nádob: 

- Výklopná odpadní nádoba 

- Boční výsyp 

- Estetické provedení, zaoblené hrany, jemný a hladký povrch, neutrální barvy 

- Snížená přístupová výška 

- Pedál pro snadné otevření 

- Páka pro lehkou manipulaci 

- Velké otvory 

- Široké výklopné víko 

- Identifikační pásky na víku 

- Možnost zabudování chytrých technologií (kontrola naplnění, řízení uživatelského přístupu, řízení 

teploty, skříň pro elektronické komponenty) 

- Kapacita 2000 l 

- Kapacita 1100 l 

  

V důsledku realizace projektu se očekává: 

• Navýšení kapacity vyseparovaných složek odpadů. 

• Uživatelský komfort 

• Zefektivnění systému sběru a svozu odpadů 

• Rozšíření možností následného využití odpadů.  

• Snížení nákladů a zatížení životního prostředí spojeného s následným nakládáním s vytříděnými 

složkami odpadů. 

Navýšení kapacity systému sběru je plánováno na 395 t/rok.  

  

Na uvedený projekt je schválena dotace v rámci režimu de minimis. Procento dotace je 85 %, projekt 

bude dofinancován z nezapojených účelově vázaných finančních prostředků od společnosti EKO-

KOM,a.s. 

  

Navrhovaná technika a technologie  

Sběrné nádoby Počet ks Nutnost investice Pracovní operace 

2000 l plast/kovy 106 Ano Oddělený sběr odpadu 

2000 l papír 106 Ano Oddělený sběr odpadu 

2000 l sklo 106 Ano Oddělený sběr odpadu 

1100 l BRKO 5 Ano Oddělený sběr odpadu 

Celkem  323     

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění činí 8 267 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 003 070,00 Kč včetně DPH 

(sazba DPH ve výši 21%). Předpokládaná hodnota plnění byla stanovena dle zpracované Analýzy 

potenciálu produkce odpadů a materiálových toků společností Agentura ValFia, s.r.o., Rudé Armády 

646/47, 683 01 Rousínov, IČ: 035 70 738. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Rozpočtované náklady akce jsou dle zpracované analýzy společnosti Agentura ValFia, s.r.o. 8 267 

000,00 Kč bez DPH. Na 7. zasedání Zastupitelstva města dne 26. 8. 2019 byly zapojeny do rozpočtu 

nezapojené účelově vázané finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši 10 500 000,00 

Kč na ORJ 520 Odboru správy majetku a komunálních služeb.  

  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Zahájení realizace se předpokládá v 2. pololetí 2021 po výběru dodavatele a uzavření kupní smlouvy. 



  

Odůvodnění potřeby a účelnosti realizace akce: 
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu stávajícího systému sběru tříděného odpadu v Přerově. Město se 

rozhodlo pro kompletní modernizaci spočívající ve vybudování nového systému sběru komunálních 

odpadů (či odpadům podobným KO). Těžištěm je pořízení nových nádob různých velikostí na 5 

složek separovaného odpadu, které zastávají princip spokojeného uživatele, designově i technicky 

odpovídají aktuálním potřebám uživatelů (bezdotykové otvírání, žádné ostré hrany, příznivá výška 

apod.). Nádoby jsou zároveň uzpůsobeny pro zabudování chytrých technologií (např. kontrola 

naplnění).  

Díky projektu bude výrazně zmodernizován systém sběru separovaného odpadu a navýšena jeho 

kapacita o 395 t/rok. 

  

Záměr zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“ byl schválen Radou 

města Přerova na její 49. schůzi konané dne 5. 11. 2020 usnesením číslo 1825/49/7/2020.  

 

 


