
Pořadové číslo:  17/5 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se Správou železnic 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

ze 04.03.2019, ve znění dodatku č. 1 z 11.06.2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní 

organizace), který upravuje výši dotace a financování výstavby podchodu cyklostezky 

v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2, 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

495 201,2 * + 240,0 495 441,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 106,5 * + 240,0 346,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 685,0 * + 240,0 23 925,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



3. pověřuje podpisem Dodatku č. 2 dle bodu 1. primátora Ing. Petra Měřínského 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu k dofinancování podchodu u cyklostezky pod železniční tratí 

SŽDC. K tomuto účelu budou použity finanční prostředky ze zlepšeného plnění dílčí daně z 

technických her v roce 2020, které se stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má se Správou železnic (SŽ) uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města ve výši 13 342 259,67 Kč na vybudování stavebního objektu SO 61-19-104, t.ú. 

Přerov – Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky nebo také cyklopodjezd), 

který je součástí realizace stavby dráhy o názvu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Přestože 

cyklopodjezd je vyvolanou investicí Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická, kterou 

připravuje město, účetně i majetkově přísluší do evidence Správě železnic, proto jde o smlouvu 

o dotaci. Následně byl uzavřen 11.06.2020 uzavřen dodatek č. 1, který upravoval pouze změnu názvu 

příjemce (SŽ místo SŽDC) a způsob financování podle požadavku SFDI, ale výše dotace se neměnila. 

Z celkových nákladů 13 342 259,67 Kč na vybudování cyklopodjezdu, obdrželo město dotaci ze SFDI 

ve výši 11 340 920,00 Kč. 

Během zhotovení stavby Podchodu cyklostezky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které 

nebyly zahrnuty v přiloženém soupisu prací, které Příjemce (SŽ) nemohl při vynaložení náležité péče 

předvídat a které byly nezbytné pro jeho dokončení. Potřeba dodatečných stavebních prací v hodnotě 

237 280,55 Kč vznikla v důsledku nevhodného geologického podloží pro založení základové spáry. 

Zemina měkké konzistence musela být odtěžena a nahrazena kamenivem s postupným hutněním 

po vrstvách. K tomu dodavatel předložil investorovi potřebné doklady (zápisy ze stavebního deníku, 

protokoly o zkouškách únosnosti podloží, návrh řešení vypracovaný generálním projektantem stavby 

a oceněný soupis prací), který schválil změnový list realizace tohoto objektu. 

Na základě výše uvedených skutečností byl vypracován návrh dodatku smlouvy na navýšení dotace 

z rozpočtu města o 237.280,55 Kč a jejího způsobu financování, který je předmětem této předlohy. 

Rada města Přerova se touto záležitostí zabývala na své 54. schůzi 15. ledna 2021 a přijala usnesení 

RM č. 1971/54/5/2021 Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se Správou 

železnic: 

Rada města Přerova po projednání: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze 04.03.2019, ve znění dodatku č. 1 z 11.06.2020, uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní 

Správa železnic, státní organizace), který upravuje výši dotace a financování výstavby podchodu 

cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

11 200,0 * + 240,0 11 440,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 + 240,0 240,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 373,5 * + 240,0 23 613,5 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem Dodatku č. 2 dle bodu 1. primátora 

Ing. Petra Měřínského 

 

 

Přílohy: 

 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 4. 3. 2019. 

 Technický popis dodatečných stavebních prací, který je součástí dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 

1. 

 Soupis dodatečných stavebních prací, který je součástí dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 2. 

 Kopie ze stavebního deníku (zápisy geotechnika). 

 

 

 


