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Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení záměru zadat
veřejnou zakázku, rozpočtové opatření
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
chodníků, ul. Pod Valy“, dle důvodové zprávy,

2

schvaluje následující úpravu rozpočtu:
PAR POL

ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

8115

210

Změny stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)
2219 021

rozpočet

rozpočtové
opatření
968 117,5 * + 2 000,0

rozpočet

Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210533 7 100,0
– Rekonstrukce chodníků, ul. Pod
Valy)

rozpočtové
opatření
+ 2 000,0

rozpočet po
úpravě
970 117,5

rozpočet
po úpravě
9 100,0

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova
Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ byl předložen k projednání Radě města Přerova na její 86.
schůzi. Rada města Přerova návrh projednala a usnesením č. 3184/86/7/2022 podává Zastupitelstvu
města Přerova návrh záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce

chodníků, ul. Pod Valy“ schválit. Výše uvedeným usnesením současně Rada města Přerova podává
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit požadované úpravy rozpočtu potřebné na dofinancování
akce.
Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic
Odbor řízení projektů a investic, Oddělení 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 2 000 000,00 Kč bez daně z
přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000,00 Kč bez daně
z přidané hodnoty.
Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ byla v návaznosti
na její předpokládanou hodnotu 5 768 830,75 Kč bez DPH zadávána podle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. byla zadávána na základě
výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona.
Výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku muselo být z důvodu obdržení nabídek
dodavatelů, jejichž nabídková cena přesáhla limit stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu
zákonem, zrušeno.
Na základě shora uvedeného a na základě požadavku na zajištění realizace akce, při zohlednění
aktuálního turbulentního vývoje trhu, Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů,
veřejných zakázek a dotací, doporučuje při opakovaném výběru dodavatele veřejnou zakázku zadat v
režimu zákona jako podlimitní veřejnou zakázku. tj. jako zakázku s hodnotou nad 6 000 000,00 Kč
bez DPH (viz. níže uvedené informace o financování), a v návaznosti na to, v souladu s Jednacím
řádem Zastupitelstva města Přerova, předkládá návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku
„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“.
Za správce dotací - Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných
zakázek a dotací
Pro veřejnou zakázku je plánováno využití dotační finanční podpory. Na realizaci akce byla podána
žádost o spolufinancování z dotačního programu Olomouckého kraje „09_01 Podpora výstavby a
oprav cyklostezek 2022“. Statutární město Přerov je zařazeno v seznamu náhradních žadatelů v
dotačním programu.
Dále byla podána žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury v oblasti pro
financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek 2022. U všech žádostí nyní probíhá jejich
kontrola z hlediska splnění náležitostí dle Pravidel, posouzení předložených projektových
dokumentací a revize bodového hodnocení uvedeného žadateli. Po vyhodnocení všech žádostí o
příspěvek budou žádosti předloženy hodnotitelské komisi a následně předloženy k rozhodnutí Výboru
SFDI.
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 2 000 000 Kč. K dofinancování výše uvedené akce budou použity
zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2021.

Důvodová zpráva:
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce chodníků v ulici Pod Valy a přeložení
veřejného osvětlení k chodníku. V rámci prací dojde k demontáži původního veřejného osvětlení,
vybudování chodníku a cyklostezky se smíšeným provozem, vybudování nového sdruženého
přechodu a zřízení nového veřejného osvětlení.
Předpokládaná hodnota plnění:
Na základě projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy“, č. 17029-4,
18-201, 17029, vypracované 5/2018, 2/2019, 8/2019, společností ITAKO Development s.r.o.,
Škrobálkova 200/42, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 28631102, činí celkové rozpočtované náklady 5
768 830,75 Kč bez DPH, tj. 6 980 285,21 Kč s DPH.
Informace o finančním krytí akce:
Zakázka je finančně kryta ve výši 7 100 000,00 Kč usnesením ZM č. 23 ze dne 28.02.2022, č.
usnesení 2448/23/4/2022, finanční prostředky jsou dislokovány v rozpočtu odboru PRI, ODPA 2219,
POL 6121, ORJ 021, ORG 0210533000000.
Aktuální nejnižší nabídková cena z realizovaného výběrového řízení činí 6 566 292,90 Kč bez DPH,
tj. 7 945 214,41 Kč s DPH.
Aktuální nabídková cena převyšuje stávající rozpočtovanou částku určenou na finanční krytí akce u
nejnižší nabídky o 960,0 tis. Kč vč. DPH. Odbor PRI požádal dne 24.5.2022 o posílení rozpočtu ve
výši 2 000,0 tis. Kč. V případě schválení posílení rozpočtu investiční akce o 2 000,0 tis. Kč by činil
schválený rozpočet 9 100,0 tis. Kč. Pro potřebu nové veřejné zakázky bychom tak měli zajištěno
financování až do výše 7 500,0 tis. Kč bez DPH.
Za těchto podmínek by bylo možné znovu zahájit výběrové řízení na zhotovitele.
Vzhledem k tomu, že i s nejnižší nabídkou byla překročena hranice zakázky 6 000,0 tis. Kč bez DPH,
dostáváme se do režimu zákonné zakázky, pro kterou je třeba dopracovat projektovou dokumentaci
tak, aby odpovídala ustanovení 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a byla v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Potřebné dopracování dokumentace bude zajištěno.
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v 2. pololetí r. 2022.
Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky:
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Příloha 1 Situace

