
Pořadové číslo:  22/7 

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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 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: 

Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“ 

– schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení úpravy rozpočtu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ZŠ Želatovská – 

rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“, dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 295 000,0 + 8 172,4 303 172,4 

 2229  Ostatní přijaté vratky 

transferů  

a podobné příjmy 

4 468,6 + 4 640,1 9 108,7 

 4111 210 Neinvestiční přijaté 

transfery  

z všeobecné pokladní 

správy  

státního rozpočtu 

10 765,2 * + 753,5 11 518,7 

 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního 

rozpočtu 

39 994,9 * + 1 034,0 41 028,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 



6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 989,4 * - 7 000,0 273 989,4 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210701 

– Rekonstrukce přípojky 

kanalizace  

a zdravotechniky, ZŠ 

Želatovská) 

0,0 + 21 600,0 21 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a 

zdravotechniky“ včetně úpravy rozpočtu byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 74. 

schůzi dne 18. 11. 2021, která svým usnesením č. 2731/74/7/2021 záměr zadat předmětnou veřejnou 

zakázku i úpravu rozpočtu schválila. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

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

 

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 „ZŠ Želatovská – 

rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství při sestavování plánu investic jednotlivých odborů pro rok 2022, určil 

jako svou prioritu č. 1 akci „Rekonstrukce rozvodů ZTI a kanalizace ZŠ Želatovská“. Současný stav 

této části infrastruktury ZŠ Želatovská si vyžaduje okamžitou pozornost a návrh usnesení v této věci 

plně podporujeme. 

 

Odbor ekonomiky 

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

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

opatření – posílení rozpočtu o 21 600 000 Kč na realizaci akce „ZŠ Želatovská – rekonstrukce 

přípojky kanalizace a zdravotechniky“. K jejímu financování budou využity zvýšené příjmy na dani z 

přidané hodnoty, finanční prostředky z vyúčtování provozu společnosti Sportoviště Přerov, s. r. o., 

část jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu, který je určený ke 

zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 

2021, doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2020 a finanční prostředky z rezervy 

určené na nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační přípojky a zdravotechniky v objektu školy. 



První část tvoří kanalizační přípojka. VaK Přerov provedl na místě šetření stavu, bylo zjištěno, že 

stávající přípojné trasy jsou propadlé a vyžadují opravu. Na těchto trasách byl proveden kamerový 

průzkum. Nová přípojka bude vedena ve stávající trase. Druhou část tvoří rekonstrukce 

zdravotechniky a sociálních zařízení. Škola se skládá ze 3 vzájemně propojených částí ve tvaru 

písmene „Z“. V jednotlivých podlažích hlavní učebnové části jsou umístěna hygienická zařízení pro 

chlapce a dívky. Ve třídách a kabinetech jsou osazena umyvadla s výtokem studené vody. V objektu 

jídelny a družiny slouží 1.PP a 1.NP pro provoz školní jídelny, ve 2.NP je pak provozována školní 

družina. Zařizovací předměty, sloužící provozu školní jídelny, jsou napojeny na samostatné rozvody 

vody, s odděleným poměrovým měřením. Splaškové vody ze zařizovacích předmětů školní jídelny, 

resp. přípravny jídel, jsou svedeny do stávajícího odlučovače tuků. Zařizovací předměty školní 

družiny jsou napojeny na rozvody vody pro školu. Součástí rekonstrukce je také rozvod požární vody, 

včetně doplnění nové hydrantové skříně. Budou vyměněny vnitřní rozvody, většina bude vedena ve 

stávajících trasách, sociální zařízení, kabinety a třídy budu vybaveny novými zařizovacími předměty.  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na uvedené stavební úpravy jsou dle aktualizovaného položkového rozpočtu 

projektanta za kanalizační přípojky 3,656 mil. Kč bez DPH, 4,424 mil Kč vč. DPH, za rekonstrukci 

rozvodů ZTI a sociálních zařízení 14,008 mil Kč bez DPH, 16,950 mil Kč vč. DPH. V součtu se jedná 

o částku 17,664 mil. Kč bez DPH, 21,373 Kč s DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
V případě schválení návrhu usnesení bude výše uvedená zakázka kryta ve výši 21 600 000 Kč a 

finanční prostředky budou alokovány ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru řízení projektů a 

investic, ORJ 021, ODPA 3113, POL 6121, ORG 500701 tak, aby bylo možné na základě schválení 

zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení Radou města Přerova bezodkladně toto zadávací 

řízení zahájit. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín realizace akce je v roce 2022. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Ze strany odboru sociálních věcí a školství i ze strany ředitele školy je současná situace považována 

dlouhodobě za havarijní stav a je žádoucí její okamžité řešení. Celková rekonstrukce je nevyhnutelná a 

přispěje ke zkvalitnění prostředí pro žáky i pedagogický sbor výše uvedené ZŠ.  

 

 


