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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických zařízení a 

šaten-zimní stadion“   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova 

na její 55. schůzi dne 27. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 17. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova následuje bezprostředně po konání 55. schůze Rady města 

Přerova, není v době zpracování této předlohy výsledek jednání schůze Rady města Přerova znám a s 

obsahem usnesení Rady města Přerova tak bude Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno 

přímo na svém zasedání dne 8. 2. 2021. 

 

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 „Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“. 

 



Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 

  
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektu Hotelu Zimního stadionu v Přerově, kde 

se  

v 1. NP nacházejí šatny a zázemí pro hráče, ve 2.NP jsou umístěny hotelové pokoje a zázemí obsluhy. 

Projekt řeší opravu hygienických zařízení a šaten hráčů na zimním stadionu v Přerově, vč. nových 

rozvodů vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky. Budou provedeny dispoziční úpravy 

hygienických zařízení  

a šaten k zajištění optimálního využití stávajících prostor. Po dohodě provozovatele Zimního stadionu  

a provozovatele Hotelu dojde k propojení prostor 1.NP s prostory původní sauny a s využitím těchto 

prostor pro účely hokejového klubu. Ve 2.NP se předpokládá zázemí pro trenéry. Budou provedeny 

stavební  

a dispoziční úpravy stávajících hygienických zařízení a šaten hráčů v 1. NP. Nově jsou navržena  

4 hygienická zařízení hráčů. Nově bude řešena ošetřovna ve stávajícím průchodu k ledové ploše. 

Podlahová plocha 1.NP, zahrnující stavební úpravy je cca 1100 m2. Ve 2.NP, v prostorách původní 

dispozice – bude zřízeno zázemí pro trenéry hokejového klubu – kancelář, hygienické zařízení, 

zasedací místnost, sklad. Místnost původní potírny bude využita jako strojovna VZT pro šatny a 

hygienická zařízení v 1.NP. Podlahová plocha využitého 2.NP je cca 120 m2. V objektu budou 

upraveny vnitřní dispozice. Nové stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic. V objektu budou 

provedeny nové povrchy podlah a stěn. Rýhy pro kanalizaci v podlaze budou zpětně zapraveny. 

Stávající podlahové koberce budou vyměněny za nové dle projektové dokumentace. V místnostech 

WC, sprch a předsíních budou provedeny nové keramické obklady a dlažby. V jednotlivých 

místnostech budou osazeny nové zařizovací předměty. Nové rozvody vody, kanalizace a VZT budou v 

opláštěny SKD. Stavba bude rozdělena do několika samostatných etap. Součástí stavebních úprav je i 

realizace nové vzduchotechniky a vytápění v prostorách zimního stadionu, vnitřní rozvody kanalizace 

s napojením na stávající. 

Předpokládaná hodnota plnění: 

  
Rozpočtové náklady na realizaci záměru jsou dle položkového rozpočtu projektanta 16 226,5 tis. Kč 

bez DPH, 19 634,5 tis. Kč s DPH v cenové úrovni roku I/2019. Vzhledem k tomu, že pro zahájení 

zadávacího řízení na zhotovitele je nutné aktualizovat rozpočet na CÚ I/2021 předpokládáme, že 

celkové náklady na realizaci, včetně nákladů na autorský dozor, činnost koordinátora nebudou vyšší 

než 24 000,0 tis. Kč včetně DPH. 

Na financování akce se plánuje využít dotace z Národní sportovní agentury, dotačního investičního 

programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, 

Výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. 

  

Informace o finančním krytí akce: 

  
Výše uvedená zakázka bude finančně kryta ve výši 24 000,0 tis. Kč po schválení akce v únorovém 

Zastupitelstvu města. Finanční prostředky budou ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru řízení 

projektů a investic, ORJ 021, ODPA 3412, POL 6121, ORG 021662000000. Oddělení investic dne 

21.1.2021 požádalo rozpočtovým opatřením odbor ekonomiky o zařazení akce do Akcí nad 500,0 tis. 

Kč roku 2021 a posílení výdajového rozpočtu na 24 000,0 tis. Kč. 

  



Předpokládaný termín realizace: 

  
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v roce 2022. Při využití dotace z Národní sportovní 

agentury bude nutné realizaci akce ukončit do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí, nejpozději do 31. 12. 

2024. 

   

  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 

  
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektu Hotelu Zimního stadionu v Přerově, kde 

se nacházejí šatny a zázemí pro hráče, hotelové pokoje a zázemí obsluhy. Vzhledem k havarijnímu 

stavu hygienických zařízení, šaten hráčů, špatnému technickému stavu stávajících rozvodů vody, 

kanalizace, elektro a zejména vzduchotechniky nechal v 2019 Odbor správy majetku a komunálních 

služeb vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavebních úpravy v 

objektu.  

K rekonstrukci bylo nutné přistoupit komplexně, neboť lokální opravy by stavbu prodražily. Realizace 

stavebních úprav může probíhat v době mimo hrací sezonu a to v období od 1.4. do 30.7. kalendářního 

roku, proto byla projektová dokumentace rozdělena do čtyř samostatných etap a realizace bude 

probíhat  

v souladu se zpracovanou PD s předpokládaným termínem dokončení stavebních prací v 2023.  

 

 


