
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 „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné 

osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“, dle důvodové zprávy, 

 

2 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 

565 574,2 * + 2 200,0 567 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210618 

– Kompenzace Dluhonice – 

rekonstrukce 

a výstavba chodníků a 

parkovacích ploch + VO) 

36 400,0 * + 2 200,0 38 600,0 

* 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 

„Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“ a návrh na doporučení 

schválení úprav rozpočtu byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 

2023. Oba návrhy byly Radou města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023, usnesení č. 

270/9/6/2023, 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 „Kompenzace Dluhonice 

– chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“. 

 

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 o 2 200 000 Kč. K dofinancování výše uvedené akce budou použity 

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

hospodaření. Tyto budou sloužit jako předfinancování celé akce, aby mohla být zadána veřejná 

zakázka a po obdržení dotace budou uvolněné finanční prostředky vráceny do rozpočtu města. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících konstrukcí chodníků a nově navržená odstavná a 

parkovací stání. To vše ve stanovených ulicích v místní části Přerov V Dluhonicích. Stávající stav 

chodníků v těchto ulicích je za hranicí technické a morální životnosti. Chodníky budou z důvodu jejich 

špatného technického stavu rozebrány a po případných šířkových úpravách nově provedeny, a to 

včetně nových obrubníků. V místě, kde je nezbytná změna jejich polohy z důvodu navržení podélných 

odstavných stání podél komunikací v jednotlivých ulicích, budou přemístěny do vyhovujících poloh. 

Parkovací a odstavná stání budou provedeny nově s navázáním na stávající komunikace. Součástí 

bude odvedení dešťových vod a případné práce na dotčených podzemních vedeních osazení do 

půlených chrániček, bez zásahu do těchto vedení. Dále bude provedena přeložka vedení VO v 

předmětných ulicích s novým kabelovým podzemním vedením, novými polohami svítidel a novými 

svítidly včetně zdrojů. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností PRINTES–ATELIER s. r. o. v roce 2021 

činí celkové rozpočtované náklady 31 101 504,82 Kč bez DPH, tj. 37 632 821 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Finance určené na realizaci jsou předmětem převodů z roku 2022 do 2023 ve výši 36 400,0 tis. Kč a 

zároveň je v rámci tohoto materiálu žádáno o posílení rozpočtu o částku 2 200,0 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 0210618 v celkové výši 38 600,0 tis. Kč. 

Realizace zahrnuje také přeložku spol. CETIN, která činí 500,0 tis. Kč a je zahrnuta v celkové 

požadované částce. 

  

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

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Statutární město Přerov ve spolupráci s Olomouckým krajem činí kroky k naplnění vize 

kompenzačních opatření Dluhonice, které vznikly ve snaze odblokovat dostavbu dálnice D1. Na 

základě požadavku místní části Přerov V Dluhonice vznikl seznam kompenzačních opatření, kdy 

rekonstrukce chodníků, doplnění parkovacích míst a rekonstrukce veřejného osvětlení je jedním z 

nich. V této souvislosti byla mezi statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem uzavřena 

smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM, jejíž součástí je poskytnutí dotace ve výši 

39,5 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s vybudováním přeložky vysokého napětí a kompletní 

rekonstrukce chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení. Termín vyúčtování byl stanoven na 

31. 3. 2024, tzn. že do tohoto termínu je třeba investiční akci zrealizovat a zároveň vyúčtovat vůči 

Olomouckému kraji poskytnutou dotaci. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situační výkres  

 

 


