
Příloha č. 2 - Přecházející investiční akce nad 500 tis. Kč do roku 2023 

 
Protipovodňové opatření 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci 

stavební akce „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

Předpokládaná hodnota VZ:         

Cena dle SML:        finanční spoluúčast 11 000 000,00 Kč vč.  DPH  

s možností vyplacení dotace do výše 15 000 000,00 Kč vč. DPH 

Dodatek k SML: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:        Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:      6 000 000,00 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Účelem poskytnutí dotace je zajistit finanční prostředky pro činnosti příjemce Povodí Moravy, 

s. p. (jako investora stavebních prací) související s prováděním protipovodňových opatření 

v rámci stavební akce „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“. 

Akce bude spolufinancována z programu Ministerstva zemědělství České republiky – 

dotačního programu 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV (2019–2024) a bude 

realizována na základě Rozhodnutí o společném povolení, vydaného Magistrátem města 

Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, dne 29. 9. 2020 

pod č. j. MMPr/203816/2020/Hr, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2020. Zhotovitelem 

Akce je společnost Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 250 21 915, se sídlem Koželužská 2450/4, 

Libeň, 180 00 Praha 8, se kterou jako zhotovitelem uzavřel příjemce jako objednatel 

dne 4. 11. 2021 smlouvu o dílo č. 2517/2021-SML se sjednanou cenou díla 68 363 601,99 Kč 

bez DPH. Předpokládané celkové stavební náklady akce činí 69 557 617,54 Kč bez DPH, 

přičemž tato částka zahrnuje náklady stavby a náklady na související přeložky inženýrských 

sítí. Dotace bude poskytnuta formou víceletého financování v letech 2022 až 2023, a to ve dvou 

zálohových ročních platbách do 30. 6. 2022 první platba ve výši 6 000 000 Kč, do 30. 6. 2023 

druhá platba ve výši 5 000 000 Kč. Pokud dotace nebude postačovat k uhrazení spoluúčasti na 

nákladech celé investiční akce, závazek SMP nadále trvá, takže dojde k navýšení dotace 

příjemci ze strany poskytovatele až do celkové částky ve výši 15 000 000 Kč.  
 

I/55, Přerov - průtah centrem (spoluúčast na stavbě ŘSD) 

Cena dle SoD:        20 418 210,00 Kč bez DPH 

          24 706 034,10 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    11 381 255,38 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Projekčně a realizačně zajišťuje ŘSD se spoluúčastí města. Stavba „I/55 Přerov – průtah 

centrem. 1. etapa“ řeší dílčí část průtahu sil. I/55 městem Přerov                                                                                                                                                                                                                           

Přerova. Komunikace vedena územím bývalého průmyslového areálu firmy Juta propojuje 

v nové trase ulici Velké Novosady s ul. Tovární, která je také zčásti zkapacitněna a přeložena 

do nové trasy. Projekt z 07/1997 byl upraven tak, aby byly minimalizovány nutné demolice. 

Výstavbou průtahu dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu 

městem z 3,7 km na 2,9 km. Dojde také k výraznému snížení objemu dopravy v centru města a 

v ulici Komenského (především v úseku Velké Novosady – Husova), což povede ke zlepšení 

plynulosti dopravy. V oblasti západně od nově budovaného průtahu dojde k úbytku dopravy až 

o cca 97 % (ulice Husova). V oblasti na východ od průtahu směrem k centru (ul. Komenského) 

dojde k úbytku dopravy o cca 55 %. V širším měřítku dojde na ostatní síti místních komunikací 

k úbytku dopravy o cca 20 %. Tento průtah také zajistí výrazný nárůst bezpečnosti provozu, a 
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to jak vozidel, tak i chodců. Průtah centrem bude realizován ve třech základních etapách 

rozdělených do stavebních sezón. K 31.10.2022 zprovozněny komunikace, SSZ, VO. Práce na 

okolních plochách pokračují do 2023. 

 

Přerov, nám. TGM 16 - stavební úpravy  

Předpokládaná hodnota VZ           248 830 310,94 Kč bez DPH 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem investiční akce jsou stavební úpravy v objektu TGM 16. Stavební objekt TGM 16 

byl uveden do provozu v 1969. Jedná se o podsklepenou 5-ti podlažní budovu se 6-tým 

ustoupeným podlažím, jedná se o stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, 

ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je celoplošně podsklepen, obvodový plášť je tvořen ve 

východním a západním průčelím cihelným zdivem a hlavní podélné fasády jsou tvořeny 

boletickými panely. Tento objekt není zateplen. Objekt má po rekonstrukci sloužit jako jedna 

z budov magistrátu. V roce 2021 byly zahájeny projekční práce, stavební povolení vydané 

27.6.2022, položkový rozpočet je zpracovaný. Na realizaci akce se budou hledat možné zdroje 

spolufinancování (např. Operační program Životní prostředí 2021-2027, Národní plán obnovy, 

Integrovaný regionální operační program 2021+) 

 

 

Sportovní areál Dluhonice 

Cena dle SoD:        11 755 418,73 Kč bez DPH 

         14 224 056,66 Kč vč. DPH 

 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:       7 441 437,38 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem této investiční akce je realizace sportovního areálu v Dluhonicích. Projekčně 

a realizačně zajišťuje ŘSD se spoluúčastí města.  

Stavební objekty, financované statutárním městem jsou: 

 

SO108-1 Altán pro účinkující – ASŘ 

SO108-2 Altán pro účinkující – elektro 

SO113  Výtlak splaškové kanalizace 

SO116  Prodloužení vodovodního řadu 

SO117.4 Veřejné osvětlení části ulice Na Trávníčku 

SO118  Veřejné parkoviště osobních automobilů 

SO119  Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice 

SO120  Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice 

SO121  Odvodnění komunikací 

 

Realizace probíhá i v tomto období, předpokládáme, že budou od 12/2022 práce přerušeny. 

Předpokládané dokončení 1. pol. 2023 

 

 

Stavební úpravy kina Hvězda 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem akce bude další realizace energetických opatření spočívající v zateplení objektu, 

výměny dveřních a okenních výplní a další stavebních   prací na objektu kina, ale také 
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v interiéru. Městskou architektkou byl vypracován koncept s ohledem na záměr města 

pokračovat s energetickými úpravami objektu kina a nutnosti realizovat obnovu technických 

instalací v objektu.  Záměr předpokládá zásahy na hlavním společenském podlaží. Dispoziční 

posouzení je vyhotoveno pouze pro toto podlaží. Základní rozměr stavby je 44,5x43m. 

Dispozice je členěna na část společenskou se vstupy, foyer, kinosálem, pronajímatelnou 

plochou – restaurací, kavárnou, hygienickým zázemím a část zázemí, která zahrnuje provozní 

zázemí kina a kavárny, technické zázemí stavby (strojovna VZT, trafostanice, rozvodna apod.) 

a zázemí krytu. Do zázemí je počítán i prostor bytu správce. Vnitřní dispozice provozu kina je 

funkční. Celková kapacita sálu je 350 osob.  

 

 

Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS 

Vysoutěžená cena dle SoD:         4 685 233,65 Kč bez DPH 

           5 669 132,72 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:      5 889 959,65 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Jedná se o vybudování cyklostezky spojující ulici Sportovní s cyklostezkou Žebračka. 

Cyklostezka přechází přes silnici I/17.  Předmět plnění je rozdělen na tři stavební objekty: 

1/ Cyklostezka, která propojuje ulici Sportovní v místní části Předmostí s cyklostezkou 

„Žebračka“. Cyklostezka je řešena jako společná stezka pro chodce a cyklisty. 

2/ Úprava silnice I/47 v prostoru křižovatky s příjezdovou účelovou komunikací do areálu 

EMOS v souvislosti s křížením silnice I/47 s nově navrženou společnou stezkou pro chodce 

a cyklisty.  

3/ Osvětlení nově budované cyklostezky vč. přejezdu přes komunikaci I/47 a osvětlení vlastní 

silnice I/47 před a za přejezdem. Osvětlení bude instalováno podél nové cyklostezky 

vč. osvětlení podchodů pod železniční tratí, osvětlení přejezdu pro cyklisty a osvětlení 

odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/47 křižovatky silnice I/47 s příjezdovou 

komunikací do areálu EMOS.  

V roce 2022 byla stavba přerušena z důvodu chybějících přeložek ČEZ, předpoklad dokončení 

05/2023. 

 

Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka  

Předpokládaná hodnota VZ      1.400.385,13 Kč bez DPH 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude stávajícího chodníku na společnou stezku pro cyklisty a chodce. 

Chodníky jsou z hlediska kvality povrchu ve stavu nevyhovujícím bezpečnému provozu 

chodců. Obsahem objektu je nový návrh konstrukce chodníku, s úpravou pro osoby se sníženou 

možností pohybu a umožnění bezbariérového využívání chodníku. Rekonstrukci nelze provést 

bez koordinace s vlastníky bytového domu, z důvodu realizace zateplení a opravy fasády. 

Realizace bude zahájena po dokončení zateplení BD.  

 

 

 

Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy 

Cena dle SoD:        6 928 167,61 Kč bez DPH 

         8 383 082,81 Kč vč. DPH
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Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:          39 373,40Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena, zahájení přesunuto na jaro 2023. 

Předmětem realizace je provedení rekonstrukce chodníků v ulici Pod Valy včetně vybudování 

cyklostezky se smíšeným provozem 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. Na realizaci stavby je uzavřena smlouva o dílo, zahájení stavby se předpokládá 

v 03/2023. 

 
Demolice a výstavba nového propustku ev. č. Př./Pop-P1, Popovice 

Předpokládaná hodnota VZ      2 148 000,00 bez DPH 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude demolice a výstavba nového propustku ev. č. Př/Pop-P1 

v Popovicích přes komunikaci ul. Kočíře. Projektovou dokumentaci na realizaci nového 

propustku zajišťuje odbor majetku a projektová dokumentace se stavebním povolením není 

dokončena.  
 

Úprava křižovatky ul. Dluhonská (spoluúčast na stavbě ŘSD)  

Cena dle SoD:         1 074 000,00 Kč bez DPH 

         1 300 000,00 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:         0,00 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 dokončena. 

Předmětem budoucí realizace bude úprava křižovatky ul. Dluhonská. Projektovou přípravu 

zajišťuje Odbor koncepce a strategického rozvoje. Jedná se o akci ŘSD s finanční spoluúčastí 

města na realizaci chodníků. Okružní křižovatka k 31.10. zprůjezdněna, okolní práce na VO a 

prostranství pokračují.  

 

 

Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47, ul. Lipnická, 1. a 3. etapa 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace je smíšená stezka pro pěší i cyklisty od okružní křižovatku u Lidlu směrem 

ke Kauflandu na ul. Lipnická (I. etapa), dále pak od nově vznikajícího retail parku směrem 

k Lýskám ( III: etapa). Tato část se pak napojí na cyklostezku vedoucí z Předmostí do Žebračky. 

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, doplňují se 

souhlasy od vlastníků dotčených pozemků na situační výkresy. Není stanovena předpokládaná 

hodnota VZ, položkový rozpočet není zatím k dispozici. Předpokládá se, že na akci bude 

v budoucnu podána žádost o dotaci v rámci ITI Olomoucké aglomerace z Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

 

 

Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 
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Předmětem realizace je vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody ze střech 

a přilehlých ploch zařízení Hřbitova. Dešťové vody budou svedeny kanalizačním potrubím 

do retenční nádrže. Kanalizace je navržena v profilech PVC DN 200 a 150 SN 10.  v délce cca 

380 m vč. protlaků. Přepad z retence je do vsakovací plochy – terénní deprese. Součástí retence 

jsou i jednotlivé propoje dešťové kanalizace a její prvky. Za odtokem z manipulační plochy je 

umístěn lapol, jedná se o pojištění kvality vody odtoku z manipulační plochy. Dále je v rámci 

PD řešena manipulační plocha, která je v současné době vyasfaltována. V projektu bude v rámci 

zkvalitnění odtokových poměrů povrch nahrazena obrusná vrstva v rozsahu cca 1 000 m2. 

Součástí je také elektro část, která řeší napojení nového zařízení na stávající rozvodnou skříň 

budovy, s ručně ovládanou hladinovou sondou a světelnou signalizací. Na spolufinancování 

akce byla získána dotace z Národního programu životní prostřední v rámci Národního plánu 

obnovy. Příprava VZ, předpoklad schválení záměru zadat VZ na ZM 12/2022. 

 

Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení 

Předpokládaná hodnota VZ      41 173 190,56 Kč bez DPH  

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem je vybudování lokality v místní části Přerov – Dluhonice pro výstavbu rodinných 

domů. Součástí je zasíťování pozemků, zřízení komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.  V 

rámci realizace bude zajištěna přeložka elektro vedení spol. ČEZ Distribuce, a.s..  

Akce bude spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Kompenzací Dluhonice – 

III.etapa. 

 

Blažkův dům-inovační centrum - stavba  

Cena dle SoD:        52 492 485,87 Kč bez DPH 

         63 515 907,90 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   51 406 401,85 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem je rekonstrukce stávajícího „Blažkova domu“ v Přerově pro vznik – inovačního 

hubu. Stávající objekt z přelomu 19. a 20. století, tzv. Blažkův dům je v současné době 

nevyužíván, dříve sloužil čs. armádě. Stavba se nachází v centru města a její fasáda pojatá 

v historickém stylu by měla být v max. míře zachována, místo původní garáže vznikne 

navazující nová přístavba. Stavba zahrnuje bourací práce, výstavbu inovačního centra, 

parkoviště a terénní úpravy. Cílem je využít stávající objekt pro stavbu, která zajistí zázemí pro 

podporu podnikání v Olomouckém kraji, tzv. Inovační centrum pro Olomoucký kraj. 

Navazující na stavbu bude vybavení interiéru, dílen a dodání technologií např. 3D tiskáren, PC, 

nářadí. Bude řešeno samostatnými zakázkami a samostatnými smlouvami. Akce je 

spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Předpoklad ukončení stavby 16.12.2022, v roce 2023 bude řešena dodávka interiéru a 

technologického vybavení. 

 

 

Rekonstrukce VO ul. Zakladatelů, Hliník, Nová a Martinská, Henčlov 

Cena dle SoD:        2 039 867,00 Kč bez DPH 

          2 468 239,10 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:        0,00 Kč vč. DPH 
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Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Projekt řeší přeložku nadzemního rozvodu veřejného osvětlení a napojení místního rozhlasu 

z nového veřejného osvětlení. Přeložku je nutno řešit z důvodu kabelizace nadzemního vedení 

nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s.. S tím souvisí změna trasy veřejného osvětlení, 

která bude souběžná trase vedení nízkého napětí a umístění sloupů veřejného osvětlení. Veřejné 

osvětlení bude zřízeno pro zajištění osvětlení za snížené viditelnosti v místní části obce Přerov 

– Henčlov. Smlouva o dílo je podepsaná ze dne 11.4.2022, termín zahájení a dokončení se řídí 

pracemi ČEZ, předpoklad ukončení 15.6.2023.  

 

 

Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5,7 

Cena dle SoD:          6 642 072,22 Kč bez DPH 

         7 638 383,05 Kč vč. DPH             

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:                   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   561 843,13 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem realizace jsou stavební úpravy typového panelového domu konstrukčního systému 

T06-B Osmek 5 a 7 v Přerově, spočívající v provedení zateplení bočních, obvodových stěn 

a stropních desek v lodžiích, výměně zábradlí lodžií, provedení nových keramických dlažeb 

lodžií vč. prací souvisejících s těmito činnostmi, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti 

budov a k zajištění bezpečnosti osob užívajících lodžie. Stavební práce probíhají. 

 

Rekonstrukce VO ul. Za Školou, U Pomníku, Záhumení, Na Vrbovích, včetně nového 

bezdrátového veřejného rozhlasu, Kozlovice 

Cena dle SoD:         není uzavřena   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Projekt řeší přeložku nadzemního rozvodu veřejného osvětlení a napojení místního rozhlasu 

z nového veřejného osvětlení. Součástí je koordinace s přeložkou osvětlení na ul. Grymovská. 

Přeložku je nutno řešit z důvodu kabelizace nadzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ 

Distribuce a.s. S tím souvisí změna trasy veřejného osvětlení, která bude souběžná trase vedení 

nízkého napětí a umístění sloupů veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení bude zřízeno pro 

zajištění osvětlení za snížené viditelnosti v místní části obce Přerov – Kozlovice. Předpoklad 

zahájení byl v roce 2021, dle informací ČEZ distribuce, a.s. není zatím vybraný ani zhotovitel 

přeložky na straně ČEZu.  

 

 

Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten, zimní stadion 

Cena dle SoD:        21 905 631,64 Kč bez DPH 

         26 505 814,30 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:     15 570 194,37 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 dokončena. 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektu Zimního stadionu v Přerově, kde 

se nacházejí šatny a zázemí pro hráče. V rámci realizace investiční akce bude řešena oprava 

hygienických zařízení a šaten hráčů na zimním stadionu v Přerově, vč. nových rozvodů vody, 

kanalizace, elektro a vzduchotechniky. Budou provedeny dispoziční úpravy hygienických 

zařízení a šaten k zajištění optimálního využití stávajících prostor. V objektu budou upraveny 

vnitřní dispozice dle požadavku provozovatele a potřeb hokejového klubu. Stavba bude 
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rozdělena do několika samostatných etap. Součástí stavebních úprav je i realizace nové 

vzduchotechniky a vytápění v prostorách zimního stadionu, vnitřní rozvody kanalizace 

s napojením na stávající. Na realizaci akce byla podána žádost o dotaci z Národní sportovní 

agentury a Olomouckého kraje. Dotace z Národní sportovní agentury nebyla přislíbena, není 

tak možné spolufinancovat ani z dotace z Olomouckého kraje, která byla dotací z NSA 

podmíněna.  

 

Rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky, ZŠ Želatovská 

Cena dle SoD:        17 448 451,26 Kč bez DPH 

         21 112 626,03 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   16 877 019,91 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem realizace je rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení Základní školy Přerov, 

Želatovská 8. Jedná se o změnu dokončené stavby objektu ZŠ Želatovská 8, v Přerově. Škola 

se skládá ze 3 vzájemně propojených částí ve tvaru písmene „Z“. Hlavní učebnová část školy 

má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, na tuto část z jedné strany navazuje 

jednopodlažní objekt tělocvičny      a ze strany druhé část jídelny a družiny, která má 2 nadzemní 

podlaží a 1 podzemní podlaží. Hlavní učebnová část je s objektem družiny propojena krátkým 

jednopodlažním koridorem. 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. Projekt řeší kompletní výměnu rozvodů kanalizace a vody a s tím 

spojené stavební práce. Součástí dokumentace je také oprava stávající trasy vnějšího vodovodu 

od vodoměrné sestavy v podzemní šachtě do objektu ZŠ, ve stávající trase. 

Poznámka: do RM 24.11.2021 bude předložena předloha na Dodatek č. 2 VCP/MNP v celkové 

výši 437 853,96 Kč bez DPH. 

 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Hranická 14  
Snížení energetické náročnosti ZŠ Za mlýnem 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Trávník 27 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle 13 

Snížení energetické náročnosti ZŠ U tenisu 4 

Vysoutěžená cena dle SoD:                není uzavřena 

celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:        0,00 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem zakázky je realizace fotovoltaických panelů na střechách u základních škol, 

zakázka by byla realizovaná jako jeden celek pro více objektů: 

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°. Celková úspora energie, které má být prostřednictvím realizovaných 

opatření dosaženo, má přinést roční úsporu 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. Celková úspora energie, 
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které má být prostřednictvím realizovaných opatření dosaženo, má přinést roční úsporu 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°. Celková úspora energie má být prostřednictvím realizovaných opatření 

dosaženo, j má přinést roční úsporu 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 97 m2 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 %.  

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 %.  

Realizace zatím pozastavena, žádost o dotaci z OPŽP byla neúspěšná, v současné době není 

jiná k dispozici. Jakmile bude zveřejněn vhodný dotační titul, proběhne aktualizace projektu 

podle podmínek.  

 

Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov 

Předpokládaná hodnota VZ      18 172 000,00 Kč bez DPH 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem investiční akce je rekonstrukce bazénové vany v plaveckém areálu Kopaniny.  

Při realizaci by mělo dojít k úpravě povrchu v podobě nového obložení keramickými obklady. 

Původní obklad bude osekán, poté by mělo dojít k odbornému posouzení původní 

železobetonové konstrukce bazénu, musí být zajištěna místa, kde dochází k prosaku vody 

a opravena. Po obvodu bude osekán stávající keramický obklad přílivové hrany a přelivového 

žlábku. Dojde k úpravě žlábku, který je v současnosti atypický, bude nahrazen žlábkem 

s typizovaným rozměrem. Dojde k výměně vstupních madel, odbourání stávajících startovacích 

bloků a náhradu za nerezové. Součástí je dále vybourání stěnových trysek a bazénové výpusti, 

dojde k náhradě za nové prvky, které budou napojeny na stávající rozvody. Projektová 

dokumentace zpracovaná v  08/2022, na ZM 12/2022 předpoklad schválení záměru zadat VZ.  

 

Modernizace světelného signalizačního zařízení v Přerově 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Jedná se realizaci modernizace světelného signalizačního zařízení u dvou křižovatek v Přerově, 

Kopaniny – Velká Dlážka a Palackého – Komenského. Současné řešení křižovatek neodpovídá 

standardům současnosti, dle studie odboru ROZ se jedná o křižovatky s největším provozem a 

doba životnosti semaforů je již více jak 10 let překonaná. V rámci realizace by mělo být řešeno 

přemístění stožárů, úpravy intervalů průjezdů, přednostní právo pro IZS, přecházení chodců. 

PD zpracována, předpoklad realizace 2023. Ke spolufinancování je uvažováno požádat o dotaci 

ze SFDI. 
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Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude zřízení následujících učeben a zařízení: 

 učebna fyziky a chemie 

 učebna technického kreslení a robotiky 

 učebna praktických činností – dílny 

 bezbariérové WC 

PD pro realizaci bude k dispozici 12/2022. 

  

Rekonstrukce učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Za mlýnem 1 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude zřízení následujících učeben a zařízení: 

 učebna přírodních věd a pomůcky 

 bezbariérový vstup do ŠD a WC, schodolez/plošina 

PD pro realizaci bude k dispozici 12/2022. 

 

 

Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ B. Němcové 16 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude zřízení následujících učeben a zařízení: 

 školní družina – 2 oddělení a kabinet 

 bezbariérový vstup do ŠD a WC 

PD pro realizaci bude k dispozici 12/2022. 

 

 

Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ Svisle 13 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude zřízení následujících učeben a zařízení: 

 4 třídy školní družiny  

 učebna fyziky a chemie + větší kabinet 

 učebna praktických činností – cvičná kuchyň (polytechnická výchova) 

 učebna Informatiky (vybavení učebny PC z jiných zdrojů MŠMT ; digitalizace, ONIV) 

PD pro realizaci bude k dispozici 12/2022. 

 

 

 

Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, ZŠ U tenisu 4 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem realizace bude zřízení následujících učeben a zařízení: 
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 učebna přírodopisu a kabinet 

 bezbariérové WC 

PD pro realizaci bude k dispozici 12/2022. 

 

Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5 

Předpokládaná hodnota VZ      15 582 930,59 Kč bez DPH 

Cena dle SoD:         není uzavřena 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 zahájena. 

Předmětem investice je výměna povrchu venkovního školního hřiště. Stávající povrch je 

rozpraskaný, v rámci výuky není možné hřiště užívat. Projekt zpracován, vč. průzkumu spodní 

vrstvy pod povrchem. Ve 12/2022 předpoklad schválení záměru zadat VZ. 

 

Rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení 

Vysoutěžená cena dle SoD:      5 290 984,61 Kč  bez DPH  

         6 084 632,30 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    0,00 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10.2022 ukončena. 

Zastupitelstvo města schválilo 13.6.2022 záměr zadat zakázku „Přerov – rozšíření ubytovací 

kapacity v nouzovém bydlení“. Předmětem je rekonstrukce 15ti  bytových jednotek na adresách 

Fr. Rascheho 3, Gen. Štefánika 6 a Jižní čtvrť II/5 a II/13. V rámci rekonstrukce proběhne 

výměna elektroinstalace, oprava koupelen, kuchyní, dveří, výmalba v bytech. Ve fázi realizace, 

předpoklad ukončení 01/2023. Na spolufinancování akce byla přidělena dotace z MMR, z 

programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. 

Poznámka: do RM 24.11.2021 bude předložena předloha na Dodatek č. 1 VCP/MNP v celkové 

hodnotě  - 1 852,20 Kč bez DPH. 

 

 


