
Pořadové číslo:  3/6 

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 20.02.2023 

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

Zpravodaj:  JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní 

družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná zakázka „Modernizace 

odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově 

(vybavení odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“, 

dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“, dle důvodové zprávy, 

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu 

krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 

568 774,2 * + 10 800,0 579 574,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 

 

 

 

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

– Modernizace učeben, kabinetů a 

školních družin, ZŠ Velká Dlážka 5 

(ITI 2021+) 

4 498,0 * + 3 700,0 8 198,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210717 

– Modernizace učeben, kabinetů a 

školních družin, ZŠ Za mlýnem 1 

(ITI 2021+) 

6 210,0 * + 700,0 6 910,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210718 

– Modernizace učeben, kabinetů a 

školních družin, ZŠ Boženy 

Němcové 16 (ITI 2021+) 

1 500,0 * + 2 400,0 3 900,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210719 

– Modernizace učeben, kabinetů a 

školních družin, ZŠ Svisle 13 (ITI 

2021+) 

8 200,0 * + 4 000,0 12 200,0 

* počáteční stavy navazují 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 

"Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově 

(stavba)", návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově 

(vybavení odborných učeben)“ a návrh na doporučení schválení úprav rozpočtu byl předložen i k 

projednání Radě města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023. Všechny návrhy byly Radou města 

Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023, usnesení č. 273/9/6/2023, schváleny. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v předloženém 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 „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejnou zakázku 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově 

(vybavení odborných učeben)“. 

 

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 – posílení rozpočtu celkem o 10 800 000 Kč. K dofinancování výše uvedených akcí budou 

použity zdroje ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku 

hospodaření. 

 



Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky (stavba): 
Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a družin 5 základních škol (ZŠ Svisle, 

ZŠ Velká Dlážka, ZŠ B. Němcové, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ U Tenisu). 

  

ZŠ Boženy Němcové: 
- 2x třída družiny, 1 přilehlý kabinet - místnosti budou odstrojeny – demontáž elektroinstalace, ZTI, 

světel, mobiliáře, parapetů. Budou opatřeny výmalbami, dále bude provedena nové elektroinstalace – 

nové zásuvkové okruhy i osvětlení, nové rozvody budou vedeny ze stávající rozvodnice příslušného 

patra do podružného rozvaděče v učebně. Rozvodnice bude splňovat podmínky ČSN. Dále budou 

vyměněny vstupní dveře a renovovány zárubně bílým nátěrem, dojde k položení nového koberce. V 

třídě jsou nově navrženy venkovní přisazené žaluzie el. ovládané, a vnitřní zatemňovací rolety a nové 

parapety. Stávající otopná tělesa budou obroušena a opatřena novým nátěrem. 

- Nové WC pro OOSP - budou vybudovány nové WC pro OOSP a to v přízemí nové budovy. WC pro 

OOSP bude vybaveno standardní výbavou pro OOSP i s odpovídajícími přívody vody a splaškové 

kanalizace. Rovněž bude vybudováno nové zařízení pro silnoproud – nové osvětlení i zásuvkové a to 

ze stávajícího rozvaděče novými přívody. Použity budou kabely s měděným jádrem. Rozvodnice bude 

upravena a bude splňovat podmínky ČSN. Dále bude připojeno signalizační zařízení pro přivolání 

pomoci. Bude instalována nová VZT pro odvětrání celého bloku WC, zejména místností bez přímého 

větrání. Při budování WC pro OOSP bude dispozičně upraveno i sousední WC s posuny dělících 

příček a zařizovacích předmětů. Počty WC a umyvadel zůstávají zachovány. 

  

ZŠ Svisle: 
- 4x třída družiny, 2 kabinety u družin, odborná učebna fyziky/chemie, odborná učebna praktických 

činností, 2 kabinety - místnosti budou odstrojeny – demontáž elektroinstalace, ZTI, světel, mobiliáře, 

vstupních dveří, odstranění nášlapné vrstvy podlahy a maleb. Budou opatřeny novými výmalbami, 

dále bude provedena nová elektroinstalace – nové zásuvkové okruhy i osvětlení, nové rozvody budou 

vedeny ze stávající rozvodnice příslušného patra do podružného rozvaděče ve třídě. Rozvodnice bude 

splňovat podmínky ČSN. Dále budou vyměněny vstupní dveře a renovovány zárubně bílým nátěrem, 

položena nová podlahová krytina PVC a nových koberců ukončených lištou. Stávající otopná tělesa 

budou obroušena a opatřena novým nátěrem. Prostory mají navrženy venkovní přisazené žaluzie el. 

ovládané, a vnitřní zatemňovací žaluzie 

- Společné prostory u tříd družin - místnosti budou odstrojeny – demontáž elektroinstalace, ZTI, 

světel, mobiliáře, vstupních dveří, odstranění nášlapné vrstvy podlahy a maleb. Místnosti budou 

opatřeny novou podlahovou krytinou PVC a novými výmalbami, dále bude provedena nové 

elektroinstalace – nové zásuvkové okruhy i osvětlení, nové rozvody budou vedeny ze stávající 

rozvodnice příslušného patra do podružného rozvaděče. Rozvodnice bude splňovat podmínky ČSN. 

Dále budou vyměněny dveře ve stávajících zárubních, které budou renovovány bílým nátěrem. 

Stávající otopná tělesa budou obroušena a opatřena novým nátěrem. 

- Plošina pro OOSP schodišťová - pro zajištění bezbariérovosti bude instalována schodišťová plošina 

pro OOSP a to na schodiště v křídle družin. K této plošině bude třeba instalovat nový elektrický kabel 

dle požadavku výrobce plošiny s příslušným jištěním. Bude nutno sejmout stávající zábradlí schodiště 

a instalovat nové zábradlí, technologicky nezbytné k výstavbě plošiny. Toto zábradlí bude dodávkou 

plošiny pro OOSP. 

  

ZŠ U Tenisu: 
- Učebna přírodních věd, kabinet – místnosti budou odstrojeny – demontáž elektroinstalace, ZTI, 

světel, podlahy, mobiliáře, dveří. Budou opatřeny novou podlahovou krytinou PVC a novými 

výmalbami, dále bude provedena nové elektroinstalace – nové zásuvkové okruhy i osvětlení, nové 

rozvody budou vedeny ze stávající rozvodnice příslušného patra do podružného rozvaděče v učebně. 

Rozvodnice bude splňovat podmínky ČSN. Dále budou vyměněny vstupní dveře a renovovány 

stávající zárubně bílým nátěrem. V učebně jsou nově navrženy venkovní přisazené žaluzie el. 

ovládané. Stávající otopná tělesa budou obroušena a opatřena novým nátěrem. 

- Nové WC pro OOSP - budou vybudovány nové WC pro OOSP a to v rámci úklidové místnosti v 



bloku stávajících toalet. WC pro OOSP bude vybaveno standardní výbavou pro OOSP i s 

odpovídajícími přívody vody a splaškové kanalizace. Rovněž bude vybudováno nové zařízení pro 

silnoproud – nové osvětlení i zásuvkové a to ze stávajícího rozvaděče novými přívody. Použity budou 

kabely s měděným jádrem. Rozvodnice bude upravena a bude splňovat podmínky ČSN. Dále bude 

připojeno signalizační zařízení pro přivolání pomoci. Bude instalována nová VZT pro odvětrání WC. 

Při budování WC pro OOSP bude vytvořena nová příčka v místnosti 1.61 a dojde k posunu dvou 

umyvadel. Počty WC a umyvadel zůstávají zachovány. 

  

ZŠ Velká Dlážka: 
- Učebna fyziky/chemie, učebna kreslení a robotiky, učebna praktických činností – místnosti budou 

odstrojeny – demontáž elektroinstalace, ZTI, světel, podlahy, mobiliáře. Budou opatřeny novou 

podlahovou krytinou PVC a novými výmalbami, dále bude provedena nové elektroinstalace – nové 

zásuvkové okruhy i osvětlení, nové rozvody budou vedeny ze stávající rozvodnice příslušného patra 

do podružného rozvaděče v učebně. Rozvodnice bude splňovat podmínky ČSN. Dále budou 

renovovány vstupní dveře a zárubně bílým nátěrem. V prostoru laboratorního digestoře bude proveden 

prostup stěnou pro potrubí. V učebně jsou nově navrženy venkovní přisazené žaluzie el. ovládané, a 

vnitřní zatemňovací žaluzie. Stávající otopná tělesa budou obroušena a opatřena novým nátěrem. 

- Plošina pro OOSP schodišťová - pro zajištění bezbariérovosti bude instalována schodišťová plošina 

pro OOSP a to na 1 ze schodišť z přízemí do 4NP. K této plošině bude třeba instalovat nový elektrický 

kabel dle požadavku výrobce plošiny s příslušným jištěním. Bude nutno sejmout stávající zábradlí 

schodiště a instalovat nové zábradlí, technologicky nezbytné k výstavbě plošiny. Toto zábradlí bude 

dodávkou plošiny pro OOSP. 

  

ZŠ Za Mlýnem: 
- 4 třídy školních družin, kabinet u družin, přírodovědná učebna – místnosti budou odstrojeny – 

demontáž elektroinstalace, ZTI, světel, podlahy, mobiliáře. Budou opatřeny novou podlahovou 

krytinou PVC a novými výmalbami, dále bude provedena nové elektroinstalace – nové zásuvkové 

okruhy i osvětlení, nové rozvody budou vedeny ze stávající rozvodnice příslušného patra do 

podružného rozvaděče v učebně. Rozvodnice bude splňovat podmínky ČSN. Dále budou vyměněny 

vstupní dveře ve stávajících zárubních, které budou renovovány bílým nátěrem. V učebně jsou nově 

navrženy venkovní přisazené žaluzie el. ovládané, a vnitřní zatemňovací žaluzie. Stávající otopná 

tělesa budou obroušena a opatřena novým nátěrem a novými kryty radiátorů. 

- Nové WC pro OOSP - budou vybudovány nové WC pro OOSP a to na patře u tříd družin. WC pro 

OOSP bude vybaveno standardní výbavou pro OOSP i s odpovídajícími přívody vody a splaškové 

kanalizace. Rovněž bude vybudováno nové zařízení pro silnoproud – nové osvětlení i zásuvkové a to 

ze stávajícího rozvaděče novými přívody. Použity budou kabely s měděným jádrem. Rozvodnice bude 

upravena a bude splňovat podmínky ČSN. Dále bude připojeno signalizační zařízení pro přivolání 

pomoci. Bude instalováno odvětrání WC. Při budování WC pro OOSP bude dispozičně upraveno i 

sousední předsíň s umyvadly a to posunem této stěny s umyvadly. Počty WC a umyvadel zůstávají 

zachovány. 

- Rampa před vedlejším vstupem do křídla družin - bude vybudována nová kovová rampa pro OOSP a 

to na vedlejší vstupní dveře v části ke školním družinám. Rampa bude ve spádu 1/16 překonávat 

převýšení cca 150 mm. Bude bez mezipodesty. Stávající dveře budou upraveny pro zajištění 

bezbariérového vjezdu. 

- Plošina pro OOSP schodišťová - pro zajištění bezbariérovosti bude instalována schodišťová plošina 

pro OOSP a to na schodiště v křídle družin. K této plošině bude třeba instalovat nový elektrický kabel 

dle požadavku výrobce plošiny s příslušným jištěním. Bude nutno sejmout stávající zábradlí schodiště 

a instalovat nové zábradlí, technologicky nezbytné k výstavbě plošiny. Toto zábradlí bude dodávkou 

plošiny pro OOSP. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností build & build s.r.o. v roce 2022 činí 

celkové rozpočtované náklady 18 141 154,56 Kč bez DPH, tj. 21 950 797,02 Kč včetně DPH. 

  

 



Předmět veřejné zakázky (vybavení odborných učeben): 
Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a družin 5 základních škol (ZŠ Svisle, 

ZŠ Velká Dlážka, ZŠ B. Němcové, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ U Tenisu) spočívající ve vybavení novým 

mobiliářem, pracovními pomůckami a novým audiovizuálním vybavením. 

Mobiliář – dle typu rekonstruovaných místností – např. šatní skříňka s lavicí, skříňová sestava, 

magnetická křídová tabule, židle a stůl učitelský, židle a stůl žákovský, nástěnka, koš, komoda, 

umyvadlová skříňka, věšák, police, křesla stůl, pohovka, kuchyňka, skříň pod tiskárnu, věšák, 

digestoř, dílenský stůl, vozík na nářadí. 

Další vybavení dle typu modernizovaných místností – např. interaktivní tabule, promítací plátno, 

dataprojektor, dotykový panel, LCD monitor, PC sestava učitelská, vizualizér pro školy, žákovské 

soupravy pro chemii, žákovské soupravy pro fyziku, vybavení učebny přírodních věd, školní tablety, 

vybavení učeny praktických činností, robotické stavebnice, microbit sestavy, sada hudebních nástrojů, 

pomůcky pro pohybový rozvoj, pomůcky pro tvoření a výtvarnou činnost. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností build & build s.r.o. v roce 2022 činí 

celkové rozpočtované náklady 8 636 251,10 Kč bez DPH, tj. 10 506 733,83 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Finance určené na realizaci jsou předmětem převodů z roku 2022 do 2023 v celkové výši 23 408,0 tis. 

Kč a zároveň je v rámci tohoto materiálu žádáno o posílení rozpočtu o částku 10 800,0 tis. Kč. V 

případě schválení převodů a posílení rozpočtu budou finanční prostředky alokovány v rozpočtu odboru 

řízení projektů a investic, oddělení investic, ORJ 021, ORG 0210716 až 0210720 v celkové výši 34 

208,0 tis. Kč dle následujícího rozpisu:  

ZŠ V. Dlážka 5 (ORG 0210716) 8 198,0 tis. Kč 

ZŠ Za Mlýnem (ORG 0210717) 6 910,0 tis. Kč 

ZŠ B. Němcové (ORG 0210718) 3 900,0 tis. Kč 

ZŠ Svisle (ORG 0210719) 12 200,0 tis. Kč 

ZŠ U Tenisu (ORG 0210720) 3 000,0 tis. Kč 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je 2. pololetí r. 2023. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající učebny a prostory školní družiny jsou dožité, z hlediska funkčnosti nevyhovující. Do 

některých částí budovy není zajištěný bezbariérový přístup. Z těchto důvodů přistupuje zřizovatel škol 

k postupné modernizaci prostor v podobě vybavení novým nábytkem, audiovizuální technikou a 

vybavení odborných učeben jako jsou fyzikální, robotiky, chemické, přírodovědné a praktických 

činností. V některých případech je třeba také vybudovat bezbariérové přístupy do prostor. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situační výkres (ZŠ V. Dlážka) 

Příloha č. 2 – Situační výkres (ZŠ Za Mlýnem) 

Příloha č. 3 – Situační výkres (ZŠ B. Němcové) 

Příloha č. 4 – Situační výkres (ZŠ Svisle) 

Příloha č. 5 – Situační výkres (ZŠ U Tenisu)  

 

 


