
Pořadové číslo: 15/7

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 3.3.2016

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 3. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ivana Pinkasová, Vedoucí odboru
Ing. Alena Řihošková DiS., Referent

Název návrhu:

Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení záměru 
statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební úpravy základní školy, 
Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 revokuje část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 
2016, v bodu 3,

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, bez 
realizace vzduchotechniky, dle důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, odd.  řízení projektů, veřejných zakázek a dotací

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, byl na 37. 
schůzi Zastupitelstva předložen materiál s návrhem Rady města Přerova ke schválení záměru zadat 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov. Vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady města Přerova č. 1257/37/6/2016 došlo ke 
změně rozsahu předmětu plnění a předpokládané hodnoty a způsobu financování veřejné zakázky, je 
předkládán tento změnový materiál.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 39. schůzi konané dne 3. 3. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
revokovat část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 2016, v bodu 
3 a schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební úpravy základní 
školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, bez realizace vzduchotechniky – dle návrhu usnesení.



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání, dne 15.2.2016 schválilo usnesením č. 
419/14/7/2016, v bodu 3, záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, jejímž předmětem 
plnění bylo zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů a vybudování vzduchotechniky, dle 
energetického auditu. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle projektové dokumentace na 
částku 35.700.000,- Kč bez DPH.

Zakázka měla být původně realizována dle projektové dokumentace stavebních úprav základní školy 
Za mlýnem zpracovanou společností Pasiv plus, s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem v roce 2014. 
Předmětem projektové dokumentace stavebních úprav základní školy je výměna výplní otvorů, 
demontáž a nová montáž kontaktního zateplovacího systému. Součástí dokumentace jsou i přidružené 
práce jako je úprava hromosvodů, klempířských prvků, svislé hydroizolace, tepelná izolace střechy na 
pavilonu tělocvičny a pod.. Investiční náklady na uvedené činnosti dosahují dle PD 25 041 tis. Kč (vč. 
DPH). 
Rada města Přerova svým usnesením ze dne 25.6.2015 pod č. 582/21/11/2015 uložila odboru řízení 
projektů a investic upravit a doplnit projektovou dokumentaci na Stavební úpravy Základní školy Za 
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, s cílem zvýšení kvality vnitřního prostředí školy (stínění, 
vzduchotechnika, členění oken apod.). Tímto úkolem byla pověřena projekční společnost Alfaprojekt 
Olomouc, a.s., která vypracovala dokumentaci vzduchotechniky. Náklady na vypracování PD činily 
442 tis. Kč (vč. DPH), investiční náklady na realizaci vzduchotechniky dosáhly částky 18 108 tis. Kč 
(vč. DPH). Další doplnění dokumentace o slunolamy a nové členění oken dopracovala společnost 
Pasiv plus, s.r.o. Náklady na dopracování dokumentace činily 45 tis. Kč vč. DPH. Vypracováním 
těchto projektových dokumentací byly splněny podmínky pro využití podpory z Operačního programu 
Životní prostředí 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov.
Po dopracování PD celkové investiční náklady na stavební úpravy energetického opatření včetně 
realizace vzduchotechniky dosáhly objemu 43 149 tis. Kč vč. DPH (25 041 tis. Kč na zateplení a 
výměnu oken a 18 108 tis. Kč na vzduchotechniku). Dopracováním projektové dokumentace vyvstaly 
další technické problémy – zda při napojení vzduchotechniky na stávající rozvody NN v budově školy 
tyto rozvody budou dostatečně kapacitní (stávající rozvody NN v budově jsou hliníkové, tzn. 
neumožňující výrazné navýšení příkonů jističů), stávající systém měření a regulace u vytápění v 
budově školy by pravděpodobně v souvislosti s instalací VZT bylo nutno osadit novými měřiči a 
znovu vyregulovat, provoz vzduchotechniky by představoval další náklady v provozu školy (provozní 
náklady se odvíjí od výběru dodavatele a jeho systému technologie odvětrání, nicméně lze 
konstatovat, že náklady nutné k výměnám filtrů, čištěním filtrů, dezinfekci rozvodů, revizi technologie 
dosahují při obdobném rozsahu vzduchotechnického zařízení cca 300 tis. Kč za rok). 
Při zpracování harmonogramu stavebních prací bylo zjištěno, že nejkratší termín realizace prací je cca 
5,5 měsíců, tzn., že s ohledem na provoz základní školy by bylo problematické skloubit provádění 
prací zejména při montáži VZT s provozem budovy.
Výše dotace činí maximálně 40 % způsobilých nákladů na investiční akci což je cca 17.260 tis. Kč, 
přičemž jak je výše uvedeno náklady na realizaci VZT dosahují částky přes 18 mil. Kč, 
S ohledem na výše uvedené se dne 15.2.2016 konalo jednání u primátora města za účasti pana 
náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila, tajemníka úřadu, vedoucí odboru řízení projektů a investic 
a vedoucí odboru sociálních služeb a školství, kde bylo dohodnuto, že s ohledem na všechny okolnosti 
bude na jednání Rady města Přerova předložen materiál o provedení investiční akce Stavební úpravy 
základní školy Za mlýnem bez realizace vzduchotechniky (a tudíž bez dotace).
Rada města Přerova usnesením č. 1257/37/6/2016, ze dne 18.2.2016, schválila, že stavební úpravy 
Základní školy Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, budou realizovány bez vzduchotechniky, tzn. že v 
roce 2016 bude realizováno pouze zateplení obvodového pláště a provedena výměna výplní otvorů. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle projektové dokumentace 20.696 tis. Kč bez DPH.



Na základě shora uvedeného byl upraven rozsah předmětu plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy 
základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ následovně:

Předmět veřejné zakázky 
Navržené stavební úpravy – odstranění stávajícího zateplení obvodových plášťů tl. 50 mm a podlahy 
nad exteriérem u vstupu do jídelny. Bude provedeno nové kontaktní zateplení obvodových plášťů v tl. 
140 mm u pavilonů učeben a 160 mm u pavilonů tělocvičny, spojovací chodby a stravování s 
družinou. U stropu nad vstupem do jídelny bude provedeno zateplení v tl. 200 mm. U střechy 
tělocvičny bude provedeno zateplení v tl. 180 mm. Budou vyměněna stávající kovová a dřevěná okna, 
prosklené stěny v kovových rámech, kovové a dřevěné dveře. Stávající plastová okna s izolačním 
dvojsklem a plastové plné výplně budou ponechány. Budou demontovány parapety u všech oken (i u 
již vyměněných). Bude provedeno překotvení jímače, hromosvodní soustavy a tyčového jímače na 
střeše tělocvičny. Kolem objektu bude rozebrán okapový chodník a asfaltový povrch v š. min. 850 
mm. Dále budou prováděny drobné stavební úpravy.
Podrobnou definici části předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností Pasiv plus, s.r.o., sídlem Kamenec 1685, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, IČ 29212511, pod zakázkovým číslem 14.III.029P vypracované 10/2015, dále 
soupis dodávek, služeb a stavebních prací.

Zařazení předmětu plnění dle CPV kódů:

45214200-2 - Stavební úpravy školních budov

Předpokládaný termín plnění: 07/2016 – 11/2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20.696.000,00 Kč bez DPH

Informace o finančním krytí akce:
Investiční akce je finančně kryta ve výši 43,2 mil. Kč , schváleno rozpočtovým opatřením č. 1, 
schváleným ZM ze dne 18.1.2016, č. usnesení 399/13/5/2016.


