
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 „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, úprava rozpočtu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod 

na Městském hřbitově v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1211 210 Příjem z daně z přidané  

hodnoty 

343 000,0 + 3 000,0 346 000,0 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210612 – Retence 

dešťových vod na Městském 

hřbitově v Přerově) 

7 000,0 + 3 000,0 10 000,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na 

její 2. schůzi konanou dne 7. listopadu 2022. Rada města Přerova materiál projednala a usnesením č. 



28/2/6/2022 podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit jednotlivé body předkládaného 

materiálu.  

 

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. 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 „Retence dešťových vod 

na Městském hřbitově v Přerově“. 

 

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 

Přerově“ byla v návaznosti na její předpokládanou hodnotu 5 673 944,49 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 nabídky 

dodavatele, jehož 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 

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“. 

 

Na financování akce se počítá s využitím podpory v rámci Národního programu Životního prostředí. V 

11/2021 byla vyhlášena výzva 10/2021 Hospodaření s vodou v obcích a jednou z podporovaných 

aktivit je aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, do které spadá i tento 

projekt. 

 

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 

% z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude 

podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů. 

 

Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen 

příjemcem podpory v období od 1. února 2020. 

 

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. 

Daň z přidané hodnoty je nezpůsobilým výdajem. 

 

Náklady akce jsou předběžně odhadnuty takto:  

celkové rozpočtové náklady stavby bez DPH   5.674 tis. Kč  

celkové uznatelné rozpočtové náklady stavby  3.895 tis. Kč  

dotace (max. 100 % z uznatelných nákladů akce)  3.895 tis. Kč  

vlastní prostředky                                    1.779 tis. Kč   

 

Na základě žádosti o dotaci z 9. 3. 2022 bylo vydáno Rozhodnutí č. 5211000102 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy ve 

výši 4 065 061,39 Kč. 



 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Oddělení investic zajišťovalo v roce 2020 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 

v detailech prováděcí dokumentace. V tomto případě splňuje dokumentace potřebné náležitosti pro 

zákonnou veřejnou zakázku na stavební práce. Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v 

předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

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

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

opatření – posílení rozpočtu o 3 000 000 Kč. K dofinancování výše uvedené akce budou použity 

zdroje z předpokládaného zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty.  

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody ze střech a 

přilehlých ploch zařízení Hřbitova. 

Vzhledem k charakteru stavby a jeho zařízení je stavba členěna na stavební objekty. Tyto budou 

řešeny současně, nerozdílně v rámci celé akce. 

  

SO01 – Retence  

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. 

  

SO02 – Manipulační plocha 

Jedná se o vnitřní plochu hřbitova, která je v současné době vyasfaltována. V této PD bude v rámci 

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

  

SO03 – Elektro část 

AT stanice bude napojena na stávající rozvod budovy přípojkou. V rámci PRIS bude osazena ovládací 

skříňka AT stanice, která bude ovládána ručně a dálkově dle specifikace dle hladinové sondy se 

světelnou signalizací. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností Hydro - eko projekce, s.r.o. v roce 2020 

činí celkové rozpočtované náklady 5 673 944,49 Kč bez DPH, tj. 6 865 472,83 Kč včetně DPH.  

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 7 000,0 tis. Kč v rozpočtu roku 2022 

Odboru řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 3632, POL 6121, ORG 

0210612000000. V případě schválení úpravy rozpočtu bude financování investiční akce činit 10 

000,00 tis. Kč. 

  

Financování vychází z poslední veřejné zakázky a z predikce vývoje cen ve stavebnictví. Již v 

materiálu pro jednání RM dne 26.5.2022 bylo odborem řízení projektů a investic, odd. investic, 

konstatováno, že v případě aktualizace položkového rozpočtu na úroveň roku 2022 dojde k navýšení 

cen, předpokládaná hodnota by mohla dosáhnout přibližně 8,20 mil. Kč bez DPH, tj. 9,92 mil Kč vč. 

DPH. 



  

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

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody ze střech a přilehlých ploch zařízení 

Hřbitova přináší úspory vody, a tím i úsporu na nákladech za vodné, stočné. Voda bude využita na 

zalévání hřbitovní zeleně, v případě přebytku i na zalévání zeleně v rámci území SMPr.  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Informace o pozemcích  

 

 


