
Pořadové číslo:  19/7 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v 

Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v 

Přerově – rekuperace“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“, dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 004,8* - 6 000,0 308 004,8 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210637 

– Energetický projekt FVO a 

rekuperace 

ZŠ Přerov) 

0,0 + 6 000,0 6 000,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení 

energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ byl předložen i k projednání Radě města 



Přerova na její 63. schůzi dne 26. 5. 2021. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 19. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova následuje bezprostředně po konání 63. 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 7. 6. 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 „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v 

Přerově – rekuperace“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 6 000 000 Kč. K výše uvedenému účelu budou převedeny zdroje 

rezervy rozpočtu. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejných zakázek: 
V případě veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ je jejím 

předmětem realizace energeticky úsporných opatření v podobě instalace fotovoltaické elektrárny s 

cílem snížení energetické náročnosti budov 5 základních škol v Přerově – ZŠ Za mlýnem, ZŠ Trávník, 

ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu. 

V případě veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ je jejím 

předmětem realizace energeticky úsporných opatření v podobě instalace nuceného větrání s rekuperací 

s cílem snížení energetické náročnosti budov 2 základních škol v Přerově – ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu. 

  

ZŠ Za mlýnem 
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny o celkové velikosti 14,76 kWp na objekt Základní 

školy Za Mlýnem budou na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely o 

špičkovém výkonu 360 Wp a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované na ploše o rozloze 72,5 

m2 budou umístěny na jihovýchodní střechu s azimutovým úhlem 10° a s úhlem sklonu plochy 15°. 

Minimální využitelný zisk z instalované fotovoltaické elektrárny 11,38 MWh/rok. Celková úspora 

energie, které má být prostřednictvím realizovaných opatření dosaženo, bude ve výši 40,970 GJ/rok, tj. 

více než 22 %. 

  

ZŠ Trávník 
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny o celkové velikosti 16,92 kWp na objekt Základní 

školy Přerov, Trávník 27 budou na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely 

o špičkovém výkonu 360 Wp a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované na ploše o rozloze 83 

m2 budou umístěny na střechu objektu. Sklon panelů bude kopírovat sklon střechy, na které bude 

kotvena konstrukce s FV panely. Minimální využitelný zisk z instalované fotovoltaické elektrárny 



12,98 MWh/rok. Celková úspora energie, které má být prostřednictvím realizovaných opatření 

dosaženo, bude ve výši 46,740 GJ/rok, tj. více než 13 %. 

  

ZŠ J. A. Komenského 
V rámci realizace instalace fotovoltaické elektrárny o celkové velikosti 15,84 kWp na objekt ZŠ J. A. 

Komenského budou na střešní konstrukci umístěny fotovoltaické monokrystalické panely o špičkovém 

výkonu 360 Wp a referenční účinnosti 20,4 %. Panely instalované na ploše o rozloze 78 m2 budou 

umístěny na jihozápadní střechu s azimutovým úhlem 24° a s úhlem sklonu plochy 15°. Minimální 

využitelný zisk z instalované fotovoltaické elektrárny 12,69 MWh/rok. Celková úspora energie, které 

má být prostřednictvím realizovaných opatření dosaženo, bude ve výši 45,660 GJ/rok, tj. více než 22 

%. 

  

ZŠ Svisle 
Pro snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii je navržen systém fotovoltaické elektrárny, který 

bude umístěn na střeše objektu o ploše 97m2 a o výkonu 19,8 kWp s použitím referenčních panelů o 

špičkovém výkonu 360 Wp a referenční účinnosti 20,4 %. Realizace tohoto opatření má přinést roční 

úsporu ve výši 15,72 MWh za rok, což představuje úsporu ve výši 30,75%. Pro snížení nákladů na 

vytápění je v objektu navržena instalace vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. 

Jedná se celkem o 31 ks rovnotlakých větracích jednotek s rekuperací a automatickou regulací dle 

koncentrace CO2 v místnosti. Minimální účinnost pro zařízení 1a-1f (dle projektové dokumentace) je 

84 % při průtoku 500 m3/hod a pro zařízení 2a, 2b a 3a (dle projektové dokumentace) je 73 % při 

průtoku 500 m3/hod. Maximální příkon ventilátoru je 0,7 kW, maximální příkon předehřevu vzduchu 

je 1,5 kW a celkový maximální příkon pro zařízení 1a-1f (dle projektové dokumentace) je 3,5 kW a 

pro zařízení 2a, 2b a 3a (dle projektové dokumentace) je 1,9 kW. Realizace tohoto opatření má přinést 

úsporu na vytápění ve výši 15,58 MWh za rok. 

  

  

  

ZŠ U Tenisu 
Pro snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii je navržen systém fotovoltaické elektrárny o 

ploše 97 m2 a výkonu 19,8 kWp s použitím referenčních panelů o špičkovém výkonu 360 Wp a 

referenční účinnosti 20,4 %. Realizace tohoto opatření má přinést roční úsporu ve výši 16,14 MWh, 

což představuje úsporu 28,38%. Pro snížení nákladů na vytápění je v objektu navržena instalace 

vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. Jedná se celkem o 33 ks rovnotlakých 

větracích jednotek s rekuperací a automatickou regulací dle koncentrace CO2 v místnosti. Minimální 

účinnost pro zařízení 1a-1h a 3a (dle projektové dokumentace) je 84 % při průtoku 500 m3/hod a pro 

zařízení 2a (dle projektové dokumentace) je 78 % při průtoku 500 m3/hod. Maximální příkon 

ventilátoru je 0,7 kW, maximální příkon předehřevu vzduchu pro zařízení 1a-1h a 2a (dle projektové 

dokumentace) je 1,5 kW, pro zařízení 3a 2,25 kW. Celkový maximální příkon pro zařízení 1a-1h (dle 

projektové dokumentace) je 3,5 kW a pro zařízení 2a (dle projektové dokumentace) je 2,3 kW a pro 

zařízení 3a (dle projektové dokumentace) je 2,9 kW. Realizace tohoto opatření má přinést úsporu na 

vytápění ve výši 27 MWh za rok. 

  

  

Předpokládaná hodnota plnění:  

ZŠ Za mlýnem 
Náklady na realizaci činí dle položkového rozpočtu projektanta 578 055 Kč bez DPH, resp. 699 446 

Kč včetně DPH. Z celkových výdajů projektu ve výši 1 035 342 Kč je cca 806 783 Kč nákladů 

způsobilých a max. výše dotace je 60 % z reálné částky, 806 783 Kč je včetně přípravných dokumentů 

(odhad dotace dle projektové dokumentace je ve výši 484 070 Kč). Na akci byla podána ohláška na 

stavební úřad k povolení realizace záměru.  

  

ZŠ Trávník 
Náklady na realizaci činí dle položkového rozpočtu projektanta 547 266 Kč bez DPH, resp. 662 191 

Kč včetně DPH. Z celkových výdajů projektu ve výši 998 082 Kč je cca 763 940 Kč nákladů 



způsobilých a max. výše dotace je 60 % z reálné částky, 763 940 Kč je včetně přípravných dokumentů 

(odhad dotace dle projektové dokumentace je ve výši 458 364 Kč). Na akci byla podána ohláška na 

stavební úřad k povolení realizace záměru.  

  

ZŠ J. A. Komenského 
Náklady na realizaci činí dle položkového rozpočtu projektanta 568 343 Kč bez DPH, resp. 687 695 

Kč včetně DPH. Z celkových výdajů projektu ve výši 1 023 591 Kč je cca 793 269 Kč nákladů 

způsobilých a max. výše dotace je 60 % z reálné částky, 793 269 Kč je včetně přípravných dokumentů 

(odhad dotace dle projektové dokumentace je ve výši 475 961 Kč). Na akci byla podána ohláška na 

stavební úřad k povolení realizace záměru.  

  

ZŠ Svisle 
Náklady na realizaci činí dle položkového rozpočtu projektanta 12 002 986 Kč bez DPH (z toho na 

fotovoltaiku 688 399 Kč bez DPH a na rekuperaci 11 314 587 Kč bez DPH), resp. 14 523 613 Kč 

včetně DPH (z toho 832 963 Kč včetně DPH na fotovoltaiku a 13 690 650 Kč včetně DPH na 

rekuperaci). Z celkových výdajů projektu ve výši 14 944 209 Kč je cca 14 944 209 Kč nákladů 

způsobilých a max. výše dotace je 70 % z reálné částky, 14 944 209 Kč je včetně přípravných 

dokumentů (odhad dotace dle projektové dokumentace je ve výši 10 460 946 Kč). Na akci byla 

podána ohláška na stavební úřad k povolení realizace záměru realizace fotovoltaiky a realizace záměru 

rekuperace vyžaduje vydání stavebního povolení. Realizace fotovoltaiky vyžaduje zesílení vazníků 

sedlové střechy a vzhledem ke špatnému technickému stavu krytiny její opravu min. pod plochou 

FVO panelů. Celkové náklady na realizaci FVO odhadujeme na 2 000 000 Kč. 

  

ZŠ U Tenisu 
Náklady na realizaci činí dle položkového rozpočtu projektanta 13 171 180 Kč bez DPH (z toho na 

fotovoltaiku 697 825 Kč bez DPH a na rekuperaci 12 473 355 Kč bez DPH), resp. 15 937 128 Kč 

včetně DPH (z toho 844 368 Kč včetně DPH na fotovoltaiku a 15 092 760 Kč včetně DPH na 

rekuperaci). Z celkových výdajů projektu ve výši 16 357 723 Kč je cca 16 357 723 Kč nákladů 

způsobilých a max. výše dotace je 70 % z reálné částky, 16 357 723 Kč je včetně přípravných 

dokumentů (odhad dotace dle projektové dokumentace je ve výši 11 450 406 Kč). Na akci byla 

podána ohláška na stavební úřad k povolení realizace záměru realizace fotovoltaiky a realizace záměru 

rekuperace vyžaduje vydání stavebního povolení. 

Na základě výše uvedeného činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ 3 079 887 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ 23 787 942 Kč bez DPH. 

  

  

Informace o finančním krytí veřejných zakázek: 
Akce nad 500 tis Kč s názvem Energetický projekt FVO a rekuperace ZŠ Přerov (ORG 

0210637000000) není v současné době finančně kryta. Samostatná žádost o posílení výdajového 

rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, odd. investic ve výši 6 000 000,0 Kč na pokrytí 

předpokládaných nákladů na realizaci FVO, včetně nákladů na technický, autorský dozor, činnost 

koordinátora BOZP a rezervy na nepředvídané práce byla dodána na odbor ekonomiky dne 18.5.2021.  

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. 

  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace plnění vyplývajícího z veřejné zakázky „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ je v roce 2021, plnění lze v zásadě realizovat kdykoliv v 

průběhu roku. V souladu s podanými žádostmi o dotaci je nutné realizaci dokončit do 31. 10. 2023 



nejpozději. 

Předpokládaný termín realizace plnění vyplývajícího z veřejné zakázky „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – rekuperace“ je v období 07-08/2022, plnění nelze realizovat za provozu 

předmětných školský zařízení. V souladu s podanými žádostmi o dotaci je nutné realizaci dokončit do 

31. 10. 2023 nejpozději. 

  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Instalací fotovoltaického systému na základních školách dle navrhnuté projektové dokumentace dojde 

ke snížení energetické náročnosti objektu budov ZŠ – k úspoře el. energie a to v závislosti na počtu 

instalovaných fotovoltaických panelů v rozmezí od 11,38 MWh/rok u ZŠ Za Mlýnem až do 16,14 

MWh/rok u ZŠ U Tenisu, což představuje roční úsporu ve výši cca 50,0 tis. Kč. Prostá doba 

návratnosti navržené fotovoltaiky na ZŠ je v průměru 12 let, která se při započtením získané dotace 

zkrátí na cca 4 roky.   

  

  

  

  

Informace k podmínkám dotačního titulu 
Na realizaci bylo v rámci 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí dne 1. 3. 2021 podáno 5 

samostatných projektových žádostí (vždy za každou základní školu). 

V rámci 146. výzvy jsou podporovanými aktivitami:  

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných 

metodou EPC:  

- zateplení obvodového pláště budovy, 

- výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

- realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení 

kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a 

regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu 

přehřívání),  

- realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,  

- realizace systémů využívajících odpadní teplo,  

- výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, 

tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny 

a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,  

- instalace fotovoltaického systému,  

- instalace solárně-termických kolektorů.  

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva 

nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající 

biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-

termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s 

rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě 

instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné 

výměny vzduchu.  

c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.  

Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na 

dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:  

- realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,  

- kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci 

opatření.  

V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých 

výdajů projektu.  

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace 



fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.  

V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní 

výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč. 

  

  

Informace ke způsobu zadání veřejných zakázek 
V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obecně 

platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky musí pokrývat všechna plnění, která budou ze 

smlouvy na tuto veřejnou zakázku vyplývat.  

Koncept jedné veřejné zakázky vychází z dosavadní judikatury k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle které je za jednu veřejnou zakázku považováno plnění, 

které spolu souvisí, a to na základě zejména místních, urbanistických, funkčních, časových, 

technologických hledisek a dále nakolik jsou tato plnění součástí jediného záměru. Z uvedeného 

konceptu jedné veřejné zakázky vychází povinnost zakotvená v ustanovení § 18 odst. 2 ZZVZ, tedy 

povinnost sčítat předpokládané hodnoty všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána 

v časové souvislosti. 

Plánované plnění budou zadávána v úzké časové souvislosti, a proto pro vymezení, zda se v tomto 

případě jedná o jednu veřejnou zakázku či o více samostatných zakázek je rozhodné, zda požadovaná 

plnění budou tvořit jeden funkční celek, přičemž skutečnost, že plánované dodávky budou probíhat v 

různých základních školách (a patrně tedy v budovách, které spolu nijak funkčně nesouvisejí) lze v 

tomto případě považovat za jedno z hledisek. V tomto ohledu je však nezbytné upozornit, že pouze na 

základě určité vzdálenosti realizace veřejných zakázek není vždy možno bezvýhradně dovodit, že se 

jedná o plnění, která ve svém souhrnu (ne)tvoří jeden funkční celek. 

Dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se v případě 

kombinace veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na stavební práce uplatní tzv. zásada 

základního účelu, která stanoví, že o veřejnou zakázku na dodávky se jedná tehdy, pokud současně 

poskytované stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je 

nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. Za hlavní předmět se nepovažuje umístění nebo 

instalační práce provedené v rámci dodávky. Jestliže zadavatel např. pořídí přístroj, k jehož plné 

funkčnosti je nutno jej upevnit na určené místo, pak hlavním předmětem je dodávka tohoto přístroje a 

vedlejším předmětem jsou stavební práce nutné k jeho uvedení do provozu. V případě veřejné zakázky 

zahrnující v sobě dodávky a stavební práce tedy neplatí pravidlo těžiště (porovnání předpokládaných 

hodnot stavebních prací a dodávek), ale zásada základního účelu. 

Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel 

oprávněn rozdělit jednu veřejnou zakázku na více částí a to jak v rámci jednoho zadávacího řízení, tak 

také rozdělením veřejné zakázky do více zadávacích řízení. V obou případech platí, že rozhodující je 

součet předpokládaných hodnot všech takových částí. 

Je vždy na zvážení zadavatele, zda je možné (vhodné) veřejnou zakázku na části rozdělit. Své 

rozhodnutí ohledně (ne)rozdělení veřejné zakázky musí zadavatel u nadlimitních veřejných zakázek 

odůvodnit. 

V souvislosti s dělením veřejné zakázky je nutné rozlišit mezi zakázaným dělením veřejné zakázky za 

účelem obejití limitů a povinností stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a přípustným dělením veřejné zakázky jakožto nástrojem umožňujícím účast širšího spektra 

potenciálních dodavatelů.  

 

 


