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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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace vzduchotechniky kina 

Hvězda“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace vzduchotechniky kina 

Hvězda v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

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 PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,,Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“. 

 

Informace o dotaci:  

V rámci dotačního titulu z OPŽP, Specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

má statutární město Přerov možnost požádat o dotaci na projekt Modernizace vzduchotechniky kina 

Hvězda ze 70. Výzvy, kdy konečný termín pro podání žádosti o dotaci včetně všech příloh  je 

stanoven  do 29.9.2017. V tomto objektu musí být zaveden dle pravidel poskytovatele dotace 

energetický management. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 



Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ byl předložen i k projednání Radou města Přerova. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 11.5.2017, v řádném termínu odevzdání 

předloh ZM (11.5.2017) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem 

usnesení RM tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, služby a nezbytné stavební práce pro modernizaci 

vzduchotechnického zařízení v kině Hvězda v Přerově. Jedná se o celkovou opravu (náhradu) mírové 

části vzduchotechniky kinosálu spojené s její modernizací. Oprava se týká takřka výhradně zařízení 

uvnitř strojovny VZT, ostatní (potrubní rozvody) zůstanou původní. Bude provedena demontáž 

stávající VZT jednotky. Jediným novým zařízením mimo strojovnu VZT je kompresorový zdroj 

chladu a tepla (tepelné čerpadlo) na střeše objektu. Bude vybaven technickým řešením - opláštěním - 

tzv. „tiché“ provedení. Předpokládá se dodávka TČ spolu s VZT sestavnou jednotkou jako vzájemně 

sladěný celek. Vzduchotechnické zařízení navržené v tomto objektu má za úkol nucené větrání a 

klimatizaci hlavních prostor a současně jejich teplovzdušné vytápění v zimním období; tomu je 

podřízena skladba VZT jednotky v navržené sestavě. Je uvažováno s výměnou jednotky ve strojovně a 

s navazujícími změnami a úpravami v jednotlivých profesích – stavbě, elektročásti a části ÚT. Dále 

bude součástí dodávky profese VZT autonomní řídící systém, obsahující rovněž kompletní sestavu 

čidel, kabeláže a akční členy, montáž a zprovoznění. Součástí ŘS je i obvod vyhodnocení koncentrace 

CO2 v odpadním vzduchu. Součástí dodávky jednotky bude rovněž regulační uzel na topné vodě. 

Stavební úpravy se týkají vlastního prostoru strojovny vzduchotechniky (zazdívky, bourací práce) a 

střechy nad touto strojovnou (průrazy přes střešní konstrukci, izolace). 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 3.941.055,00 Kč bez DPH.   
Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých 

dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 

  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Investiční akce je kryta usnesením ZM, č. usnesení 671/23/5/2016, ze dne 12.12.2016, ve výši 8 203 

400 Kč s DPH. 

  

Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace investic, ORJ 21, 

ORG 500387.  

 

 


