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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 16.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v 

Přerově – II. etapa“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů 

v Přerově – II. etapa“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Záměrem projektu je pokračování v modernizaci systému sběru tříděného odpadu a navýšení jeho 

kapacity. Projektu se konkrétně týká nákup nádob různých velikostí, které svým provedením 

odpovídají požadavkům dnešní doby na design, snadné a přístupné užívání, možnost zabudování IT 

technologií apod. 

  

Popis nádob: 

- Výklopná odpadní nádoba 

- Boční výsyp 

- Estetické provedení, zaoblené hrany, jemný a hladký povrch, neutrální barvy 

- Snížená přístupová výška 

- Pedál pro snadné otevření 



- Páka pro lehkou manipulaci 

- Velké otvory 

- Široké výklopné víko 

- Identifikační pásky na víku 

- Možnost zabudování chytrých technologií (kontrola naplnění, řízení uživatelského přístupu, řízení 

teploty, skříň pro elektronické komponenty) 

- Kapacita 3200 l 

- Kapacita 2200 l 

- Kapacita 1100 l 

  

V důsledku realizace projektu se očekává: 

• Navýšení kapacity vyseparovaných složek odpadů. 

• Uživatelský komfort 

• Zefektivnění systému sběru a svozu odpadů 

• Rozšíření možností následného využití odpadů.  

• Snížení nákladů a zatížení životního prostředí spojeného s následným nakládáním s vytříděnými 

složkami odpadů. 

Na uvedený projekt bude požádáno o dotaci v rámci ITI. Dofinancován pak bude z finančních 

prostředků získaných z dotace na projekt „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“ 

převedených do rozpočtu pro rok 2023. 

  

Navrhovaná technika a technologie 

Sběrné nádoby Počet ks Nutnost investice Pracovní operace 

3200 l plast/kovy 21 Ano Oddělený sběr odpadu 

3200 l papír 56 Ano Oddělený sběr odpadu 

2200 l sklo 51 Ano Oddělený sběr odpadu 

2200 l plast/kov 15 Ano Oddělený sběr odpadu 

1100 l BRKO 5 Ano Oddělený sběr odpadu 

Celkem 148   

  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění činí 7 131 087,00 Kč bez DPH, tj. 8 628 615,28 Kč včetně DPH (sazba 

DPH ve výši 21%). Předpokládaná hodnota plnění byla stanovena dle zpracované Analýzy potenciálu 

produkce odpadů a materiálových toků společností Agentura ValFia, s.r.o., Rudé Armády 646/47, 683 

01 Rousínov, IČ: 035 70 738.  

Informace o finančním krytí akce: 
Rozpočtované náklady akce jsou dle zpracované analýzy společnosti Agentura ValFia, s.r.o. 7 131 

087,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou převedeny z rozpočtu pro rok 2022 do rozpočtu pro 

rok 2023 na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 27. února 2023.  

  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Zahájení realizace se předpokládá v 2. pololetí 2023 po výběru dodavatele a uzavření kupní smlouvy. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti realizace akce: 
Projekt řeší navýšení počtu nových velkokapacitních nádob na tříděné složky komunálního odpadu, 

pořízených v I. etapě a tím nedostatečnou kapacitu stávajícího systému sběru tříděného odpadu v 

Přerově. Město se rozhodlo pro kompletní modernizaci spočívající ve vybudování nového systému 

sběru komunálních odpadů (či odpadům podobným KO). Těžištěm je pořízení nových nádob různých 

velikostí na 5 složek separovaného odpadu, které zastávají princip spokojeného uživatele, designově i 

technicky odpovídají aktuálním potřebám uživatelů (bezdotykové otvírání, žádné ostré hrany, příznivá 

výška apod.). Nádoby jsou zároveň uzpůsobeny pro zabudování chytrých technologií (např. kontrola 

naplnění).  



Díky pokračování projektu bude výrazně zmodernizován systém sběru separovaného odpadu a 

navýšena jeho kapacita.  

 

 


