
Pořadové číslo:  21/5 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne                

25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – schválení smlouvy o 

centralizovaném zadávání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, dle důvodové zprávy, 

 

2 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy dle bodu 1 usnesení mezi Ředitelstvím silnic a 

dálníc ČR s.p.o. jako centrálním zadavatelem a Statutárním městem Přerov jako pověřujícím 

zadavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 72. schůzi dne 20. 10. 

2021. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 21. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova následuje bezprostředně po termínu předloh pro 72. schůzi 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 25. 10. 2021. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění. 



Okružní křižovatka má návaznost na stavbu „Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“.Tato okružní 

křižovatka s již vybudovaným rondelem před podjezdem na ul. Lipnická, Polní umožní oboustrannou 

obsluhu areálů na ul. Polní, která je směrově rozdělená. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

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

znění. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 1201/41/5/2018 ze dne 27. 8. 2018, kterým 

bylo schváleno spolufinancování stavby silnice "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská", 

připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, resp. stavební objekty SO 121.2. 

Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v předpokládané výši 567.321,00 Kč bez DPH, 

předpokládaná realizace v letech 2019 až 2020, je Zastupitelstvu města Přerova předkládána smlouva 

na centralizované zadávání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov okružní křižovatka 

Dluhonská“ zpracovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na základě jednání se Statutárním městem 

Přerov, Odborem správy majetku a komunálních služeb. 

Důvodová zpráva: 

Předmět a způsob zadání veřejné zakázky: 
  

Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce pro realizaci stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka 

Dluhonská“. V současnosti se na místě realizace stavby nachází průsečná křižovatka ulic Polní, Tržní 

a Dluhonská. Provedením stavby dojde k přestavbě stávající nevyhovující průsečné křižovatky na 

křižovatku okružní jejímž vlastníkem bude Česká republika a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen 

ŘSD ČR) s ní bude hospodařit a vykonávat její správu. 

  

Stavebníkem veřejně prospěšné stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ bude ŘSD ČR s 

tím, že stavební objekty SO 121.2 a SO 122.2 mají být dle smlouvy o centralizovaném zadávání 

zpracované ŘSD ČR z důvodu účelnosti a hospodárnosti realizovány ve spolupráci ŘSD ČR a SMPr. 

Za tímto účelem, a jelikož ŘSD ČR je veřejným zadavatelem, se ŠD ČR a SMPr spojí smlouvou o 

centralizovaném zadávání, jejímž účelem je koordinace činností smluvních stran při přípravě a 

realizaci SO 121.2 a SO 122.2 až do jejich provedení, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí 

či jiných majetkových hodnot. 

  

Jako centrální zadavatel bude v tomto případě vystupovat společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

které jako centrální zadavatel odpovídá při centralizovaném zadávání za dodržení zákona č. 134 / 2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

  

Při centralizovaném zadávání veřejných zakázek jsou obecně možné dva způsoby centralizovaného 

zadávání, avšak u veřejných zakázek na stavební práce je možné centralizované zadávání pouze 

formou tzv. mandátního nákupu (viz ustanovení §9 odst. 1 písm. b) ZZVZ). Centrální zadavatel v 

takovém případě (svým jménem) provádí zadávací řízení pro jiného (pověřujícího) zadavatele, ale na 

cizí účet (=na účet pověřujícího zadavatele). Smlouvu s vybraným dodavatelem pak uzavírá nikoliv 

centrální zadavatel, ale pověřující zadavatel, který si tak zajišťuje i vlastní plnění ze smlouvy 

vyplývající. Na tento způsob centralizovaného zadávání je pak navázán i systém fakturace a 

navazujících úhrad. Tím není dotčeno, že centrální zadavatel si může v rámci předmětného 

centralizovaného zadávání pořizovat stavební práce i pro sebe / na svůj účet (viz ustanovení §9 odst. 6 

ZZVZ). 



 Informace o finančním krytí akce:  

Předpokládaná hodnota účasti statutárního města Přerova: 567.321,00 Kč bez DPH Kč bez DPH, 686 

548,41 Kč s DPH 

Finanční prostředky jsou alokovány ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, ORJ 

021, ODPA 2212, POL 6121, ORG 0210587000000 ve výši 1 300,0 tis Kč 

  

  

Předpokládaný termín realizace:  
Termín zahájení realizace akce je v návaznosti na realizaci zadávacího řízení ze strany centrálního 

zadavatele (ŘSD ČR) a na charakter předmětu plnění (externí stavební práce) předpokládán nejdříve v 

roce 2022.  

  

  

Příloha  
Příloha - Návrh Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

 

 


