
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 02.12.2022 

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

Zpravodaj:  JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

bazénové vany, PA Přerov“, dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

„Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ byl předložen k projednání Radě města Přerova na její 4. 

schůzi dne 24.11.2022. Rada města Přerova návrh neprojednala s tím, že bude ještě dále prověřeno, 

zda by nebylo efektivnější a finančně úspornější využít jinou variantu způsobu řešení nevyhovujícího 

stavu bazénové vany. Z porady vedení konané dne 28.11.2022 posléze vyplynul závěr, že bude 

realizován původní projekt (keramický obklad) a výše uvedený návrh bude předložen k projednání na 

2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

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 bazénové 

vany, PA Přerov“. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je řešení nevyhovujícího stavu bazénové vany původního 50m 

plaveckého bazénu, který v současné době vykazuje drobné úniky vody. Součástí je řešení opravy 

přelivných žlábků a ochozových ploch bazénu, vč. sanace ochozových ploch ze strany 1.PP. 

Stávající keramický obklad bazénové vany 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 přelivové hrany a přelivového žlábku. 

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

rozměrem. Tato varianta také doporučuje výměnu 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. 

Jedná se závodní plavecký bazén normových rozměrů. Tyto parametry požaduje investor zachovat.  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností Michal Pospíšil v roce 2022 (cenová 

soustava RTS 22/I) činí celkové rozpočtované náklady 18 171 659,27 Kč bez DPH, tj. 21 987 707,72 

Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 9 500,0 tis. Kč v rozpočtu roku 2022 

Odboru řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 3412, POL 6121, ORG 

0210692000000. V případě schválení úpravy rozpočtu bude financování investiční akce činit 23 000,0 

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: 
Společnost Sportoviště Přerov, s.r.o. žádala o celkovou rekonstrukci bazénové vany, vnitřního bazénu 

50 m z důvodu opakovaně se vzdouvajících obkladů a průsakům vody do spodních železobetonových 

konstrukcí. Byla zpracována studie, která pracovala se čtyřmi variantami řešení. Do detailního 

projektu byla nakonec zpracována varianta, kdy dojde k odstranění stávajících keramických obkladů, 

odstranění přelivových žlabů, čisticích a vstupních prvků do samotného bazénu, opravě 

technologických rozvodů vody, liniového odvodnění, dojde k sanaci podkladní vrstvy, budou 

provedeny nutné elektro práce, přeložky VZT a ÚT, budou instalovány nové startovací bloky a 

kotvení plaveckých drah, samotná vana bude znovu obložena keramickými obklady. Po realizaci této 

investice dojde k odstranění havarijního stavu, bude zamezeno únikům vody a degradaci nosných 

konstrukcí. Zvýší se také komfort pro návštěvníky plaveckého areálu. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situace (mapa)  

 

 


