
Pořadové číslo: 16/5

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 11.4.2016

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ivana Pinkasová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Energetická 
opatření Městského domu v Přerově, Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Energetická opatření Městského domu v Přerově“,

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“,

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, odd.  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 předkládá Odbor PRI, odd.  řízení projektů, veřejných 
zakázek a dotací seznam veřejných zakázek, u nichž byl vznesen věcnými gestory oficiální požadavek 
na přípravu zadávacích řízení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 40. schůzi konané dne 17. 3. 2016 a na 41. schůzi konané dne 7.4.2016 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
- Energetická opatření Městského domu v Přerově a Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice  – dle návrhu 
usnesení.



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova si v Jednacím řádu Zastupitelstva, v souladu s § 84 odst. 4 zákona o 
obcích, vyhradilo schvalování záměrů zadat veřejnou zakázku v případech, kdy předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby je 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.

1. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Energetická opatření Městského domu v 
Přerově“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zateplení vnějších obvodových stěn a viditelné části 
jižního štítu tepelnou izolací tl. 120 mm ze strany dvora. Zateplení fasády sahá od podokapní římsy až 
do úrovně 0,25 m pod úroveň podlahy 1.NP. Vnější líc stěn obvodového pláště bude dodatečně 
zateplen fasádním zateplovacím systémem s tepelným izolantem – desky z fasádního polystyrénu a 
minerální vaty tl. 120 mm. Fasáda bude upravena tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkovinou 
(zrnitost - velikost zrna do 1mm). Části fasády budou zatepleny minerální vatou tl. 120mm z důvodu 
požární odolnosti. Zakrytování rozvodů VZT na fasádě (pohled „C“) bude rozebráno a po zateplení 
navráceno. Stávající nosná konstrukce zakrytování bude prohlédnuta a případně vyměněna. Kotvení 
bude prodlouženo o hodnotu zateplení. Nové opláštění pomocí cementotřískových desek. Nový nátěr v 
barvě fasády. Déle budou zatepleny stropy pod střechou tepelnou izolací tl. 160 mm. Ploché střechy 
nad 1. NP budou zatepleny tepelnou izolací tl. 200 mm. V objektu dojde k výměně dřevěných oken za 
okna s izolačním dvojsklem s U≤1,2 W/(m2.K) déle k výměně kovových stropních světlíků s U≤1,7 
W/(m2.K) a výměně dřevěných dveří v průjezdu s U≤1,7 W/(m2.K). Nové výplně okenních a 
dveřních otvorů na jsou navrženy jako dřevěné výrobky. Kování celoobvodové, zasklení bude 
provedeno izolačním dvojsklem. Nové výplně budou oproti skladebnímu rozměru upraveny tak, aby 
bylo možné zateplení vnějšího ostění a nadpraží v tl. 20-30 mm. Vnitřní ostění a nadpraží u všech 
otvorů, kde dojde k výměně, bude zarovnáno a zapraveno omítkou. Na jižní fasádě se provede 
přestřešení stávajícího nevyužívaného světlíku. Jedná se o celodřevěnou konstrukci se zateplením. 
Konstrukce bude vetknuta do stávajícího zdiva MD a opřena o stávající atiku sousedního objektu. 
Nová konstrukce bude zevnitř opatřena tepelnou izolací tl. 120mm, tak aby nevznikly tepelné mosty. 
Stávající otvor bude odvětrán pomocí nové větrací hlavice kanalizace DN 100. Materiál nové střešní 
krytiny. Součástí energetických opatření je realizace zateplení podlahy půdy tepelným izolantem. Před 
zateplením je nutné provést vyčištění půdního prostoru s odstraněním nečistot. Izolant je navržen z 
minerální vaty tl. 160 mm. V místě přístupu k výplním otvorů a výlezům na střechu je navržen 
pochůzí dřevěný rošt. Stávající výplně otvorů dveře budou upraveny tak aby bylo možné je otvírat i po 
provedení položení tepelné izolace. Přilehlé svislé nadezdívky budou ze strany interiéru opatřeny 
tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm, tato izolace bude provedena do dřevěného roštu. Svislá 
stěna mezi chodbou směrem ke schodišti na jeviště a místností pro ovládání kulis bude opatřena 
tepelnou izolací z minerální vaty se silikonovou probarvenou omítkou. 

Předpokládaná hodnota VZ: 12.304.521,00 Kč bez DPH
(Na základě energetického posudku byl projektantem zpřesněn položkový rozpočet a došlo tak ke 
snížení předpokládané hodnoty z 12.395.000,00 Kč bez DPH na hodnotu 12.304.521,00 Kč bez DPH.)

Informace o finančním krytí akce:
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 15.000.000,- Kč, usnesením zastupitelstva města Přerova, č. 
usnesení 399/13/5/2015 konané dne 18.1.2016. Finanční prostředky jsou součástí výdajového rozpočtu 
Odboru řízení projektů a investic.

Informace k dotacím:
Usnesením č. 1250/37/6/2016 uložila Rada města Přerova Odboru řízení projektů a investic připravit 
žádost o dotaci na uvedený projekt z Operačního programu životní prostředí. Termín pro podání 
žádostí o dotaci je stanoven do 15.04.2016. V době projednání zastupitelstva města dne 18.04.2016 
bude žádost o dotaci řádně podána.



2. Veřejná zakázka na služby s názvem „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na investiční akci vybudování oddílné 
kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII 
Penčice včetně propojení na ČOV v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, včetně vydání příslušných rozhodnutí. 
Projektová dokumentace bude vypracována ve fázích pro vydání územního rozhodnutí a následně pro 
vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti.

Předpokládaná hodnota VZ: 2.484.389,00 Kč bez DPH

Informace o finančním krytí akce:
Veřejná zakázka k termínu předložení předlohy není finančně kryta. Finanční krytí akce je součástí 
materiálu předkládaného odborem ekonomiky. Odbor PRI podal dne 22.3.2016 na odbor ekonomiky 
žádost o rozpočtové opatření na finanční pokrytí předmětné akce. 

Informace k dotacím:
Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby odpovídala požadavkům dotačního titulu 
Operačního programu životní prostředí. Předpokládá se, že žadatelem o dotaci bude následně 
provozovatel vodohospodářské infrastruktury – VaK Přerov, a.s.


