
Pořadové číslo:  18/6 

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 31.03.2021 

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 4. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní služby“   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Propagační a reklamní služby“ 

dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

537 138,4 * + 3 630,0 540 768,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 110 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

1100675 

– Propagační a reklamní služby  

v rámci ledního hokeje) 

0,0 + 3 630,0 3 630,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Propagační a reklamní služby“ a úprava rozpočtu 

byly schváleny na 59. schůzi Rady města Přerova dne 25. 3. 2021, usnesení č. 2137/59/6/2021.  

 

 



Odbor kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí s navrhovaným usnesením 

 

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 „Propagační a reklamní 

služby“. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 3 630 000 Kč – na výdaje spojené se zajištěním propagačních a reklamních služeb v rámci 

ledního hokeje v roce 2021. Pro danou zakázku bude použito jednací řízení bez uveřejnění, kterým se 

stanoví postup, kdy je osloven dodavatel, tomuto se předloží návrh smlouvy, o kterém se dále jedná, 

což s sebou přináší i možnost změny navržených ustanovení ve smlouvě včetně možnosti změn 

ustanovení o platebních podmínkách. Plnění za hokejovou sezónu 2021/2022 je stanoveno částkou ve 

výši 3 000 000 Kč bez DPH, která bude dle návrhu smlouvy uhrazena ve dvou splátkách po 1 500 000 

Kč bez DPH splatných v říjnu 2021 a v březnu 2022. Předmětem jednání v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění však může být úhrada ceny za plnění v hokejové sezóně 2021/2022 jednorázově formou 

zálohy v roce 2021. Z tohoto důvodu bude rozpočet posílen o částku na celou hokejovou sezónu 

2021/2022, tedy o 3 630 000 Kč. K tomuto účelu bude převedena část rezervy roku 2020 určená na 

propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020. Finanční prostředky 

potřebné k zajištění těchto služeb v příští sezóně budou následně zahrnuty do rozpočtu na příslušný 

rok. V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že objednáním marketingových služeb v tomto rozsahu 

dojde k omezení možností výdajů do ostatních oblastí, např. oprav a rekonstrukcí zanedbaného 

majetku města.  

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění propagačních a reklamních služeb v rámci ledního hokeje 

na období dvou let, v sezónách ledního hokeje 2021/2022-2022/2023 pro Statutární město Přerov. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6 000 000,- Kč bez DPH, tj. 7 260 000,- Kč s 21% 

DPH,  

tj. 3 000 000,- Kč bez DPH/1 hokejová sezóna. 

Hokejovou sezónou se rozumí doba od 1.5. kalendářního roku do 30.4. následujícího kalendářního 

roku.  

  

Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu se zákonem č. 134/2016 



Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, započtena hodnota vyhrazených změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých dodavatelům v souvislosti s jejich účastí  

v zadávacím řízení. Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení 

poskytovat žádné ceny, odměny ani jiné platby. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Dne 17.3.2021 Odbor kanceláře primátora požádal Odbor ekonomiky o rozpočtové opatření (navýšení 

finančních prostředků) o 3 630 000,-- Kč. 

  

V případě schválení rozpočtového opatření budou finanční prostředky pro rok 2021 ve výši 3 630 

000,-- Kč alokovány v rozpočtu Odboru kanceláře primátora. Finanční krytí pro roky 2022/2023 bude 

řešeno formou požadavku na mandatorní výdaj ve schválených rozpočtech pro roky 2022/2023. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Zajištění propagačních a reklamních služeb v rámci ledního hokeje se předpokládá na období dvou let,  

v sezónách ledního hokeje 2021/2022-2022/2023.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky (Odbor kancelář 

primátora): 
Statutární město Přerov pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, to vše při 

zajištění ochrany veřejného zájmu. V souladu s tímto zájmem pak podporuje rozvoj sportu a zájmu o 

něj mezi dětmi a mládeží, podporuje rozvoj turistického a cestovního ruchu v regionu a propagaci 

města Přerov při sportovních aktivitách a událostech. 

  

Z tohoto důvodu se rozhodlo pole své propagace rozšířit i na aktivity a akce, jichž se účastní členové 

sportovního klub HC ZUBR, neboť tyto aktivity a akce jsou prováděné na území celé ČR, kdy 

prostřednictvím účastí členů HC ZUBR se do podvědomí účastníků dostává i samotné město Přerov. 

Stejně tak akce pořádané samotným HC ZUBR zde v Přerově se konají velmi často i za účasti jiných 

sportovců  

a sportovních fanoušků z celé ČR i mimo ČR, a tudíž i tímto způsobem se dostává město Přerov do 

podvědomí široké veřejnosti.  

 

 


