
Pořadové číslo:  2/7 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení úprav rozpočtu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu 

venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“, dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1113 210 Příjem z daně z příjmů 

fyzických osob vybírané 

srážkou podle zvláštní 

sazby daně 

15 000,0 + 3 000,0 18 000,0 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210629 - Energetické 

úspory bytového domu, 

nám. Fr. Rasche 3) 

5 783,5 - 1 948,0 3 835,5 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210723 - Rozšíření 

ubytovací kapacity v 

nouzovém bydlení) 

12 000,0* - 5 233,0 6 767,0 

3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210349 - Rekonstrukce 

4 319,5 - 4 319,0 0,5 



smuteční síně na Městském 

hřbitově v Přerově) 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210721 - Rekonstrukce 

povrchu venkovního hřiště, 

ZŠ Velká Dlážka 5) 

4 700,0 + 14 500,0 19 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“ a návrh na doporučení schválení úprav 

rozpočtu byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 4. schůzi dne 24. 11. 2022. Oba 

návrhy byly Radou města Přerova na její 4. schůzi dne 24. 11. 2022, usnesení č. 69/4/7/2022, 

schváleny. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném 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 „Rekonstrukce povrchu 

venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“. 

 

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 – dofinancování akce „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“. K 

financování budou použity nevyčerpané finanční prostředky z uvedených akcí a také zapojeny zvýšené 

příjmy na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Při zpracování projektu na rekonstrukci povrchu školního hřiště při základní škole Velká Dlážka 5 byl 

požadován průzkum vrstev podloží, ten ukázal, že je ve velmi špatném stavu a je potřeba vyměnit 

všechny konstrukční vrstvy, včetně odvodnění celé plochy. Projekt dále řeší rekonstrukci atletické 

dráhy, beachvolejbalového hřiště, hřiště s umělým travnatým povrchem, příslušenství v podobě 

převlékáren, dvě multifunkční hřiště a workoutové hřiště. 

Předmětem veřejné zakázky je rámci rekonstrukce plánováno vyměnit povrchy hřišť, doplnit nebo 

vyměnit ochranné prvky oplocení a v celém rozsahu drenážně odvodnit. 

Fotbalové hřiště je navrženo s bezzásypovým umělým trávníkem poslední generace. Orientace delší 

osy je sever – jih. Hřiště má rozměry základní 42 x 22 m. Víceúčelové hřiště 1 je opatřeno sportovním 

povrchem – víceúčelový tartan o rozměrech 34 x 21 m pro volejbal a tenis. Víceúčelové hřiště 2 je 

opatřeno sportovním povrchem – víceúčelový tartan o rozměrech 42 x 21 m pro volejbal a házenou. 



Beach volejbalové hřiště 2 je opatřeno jemným křemičitým pískem a má rozměrech 21 x 29 m. 

Běžecká dráha bude opatřena sportovním povrchem – běžecký tartan, kde běžecká rovina se 4 dráhami 

s délkou 101 m a běžecký ovál přímo navazující na rovinu s délkou 93 m. Stávající oplocení se 

nachází pouze na severní, jižní a východní části víceúčelových hřišť 1 a 2 do výšky 4,5m s navýšením 

na jižní straně na celkovou výšku 6m. V případě potřeby výškové návaznosti budou současné 

zpevněné plochy předlážděny (použita stávající zámková dlažba). 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o. v 

roce 2022 (cenová soustava RTS 22/I) činí celkové rozpočtované náklady 15 582 930,59 Kč bez DPH, 

tj. 18 855 346,00 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 4 700,0 tis. Kč v rozpočtu roku 2022 

Odboru řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 3113, POL 6121, ORG 

0210721000000. V případě schválení úpravy rozpočtu bude financování investiční akce činit 19 200,0 

tis. Kč. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je koncem 1. pololetí r. 2023. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Základní škola Velká Dlážka 5 spravuje kromě objektu školy také školní hřiště, které má sloužit pro 

žáky a učitele, ale také pro krátkodobé pronájmy pro veřejnost. Z důvodu velmi špatného stavu nebylo 

možné hřiště užívat. Stávající povrch je vydrolený a rozpadlý, to způsobuje na hřišti i atletické dráze 

značné nerovnosti. Hrozí tak při sportování úraz. Při zadání projektu byl proveden průzkum vrstev 

podloží, ten ukázal, že je ve velmi špatném stavu a je potřeba vyměnit všechny konstrukční vrstvy, 

včetně odvodnění celé plochy. Projekt dále řeší rekonstrukci atletické dráhy, beachvolejbalového 

hřiště, hřiště s umělým travnatým povrchem, příslušenství v podobě převlékáren, dvě multifunkční 

hřiště a workoutové hřiště. Při celkové rekonstrukci dojde tak k odstranění havarijního stavu, hřiště 

budou moct pak užívat v rámci výuky žáci i učitelé, mohou být také obnoveny i krátkodobé pronájmy, 

které škole generují určité příjmy. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situace (mapa)  

 

 


