
Pořadové číslo:  28/6 

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 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 „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dům s pečovatelskou službou U 

Žebračky - energetické opatření“ 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 ,,Dům s pečovatelskou službou U Žebračky - 

energetické opatření“. 

 

Informace o dotaci:  

Rada města Přerova uložila svým usnesením číslo 2573/66/6/2017 Odboru řízení projektů a investic 

připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt Energetická opatření DPS U Žebračky v roce 2017 z 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP), Specifický cíl 2.5 – Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení, průběžná výzva č. 37.  Energetické úspory v bytových 

domech. Žádost o dotaci je ve fázi rozpracovanosti. Dle podmínek poskytovatele dotace je minimální 

výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 300.000,- Kč, maximální výše 90.000.000,- Kč. 

Nejzazší termín pro předložení žádosti o dotaci včetně všech  povinných příloh  je stanoven do 



30.11.2017. Odbor řízení projektů a investic předloží žádost do konce června 2017.  Dle pravidel 

IROP nelze před podáním žádosti o dotaci zahájit veřejnou zakázku. 

 

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 „Dům s 

pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ 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 bude provedeno zateplení celé fasády a střechy. Všechny fasády 

budou opatřeny vnějším tepelně-izolačním kompozitním systémem (ETICS). Kontaktní certifikovaný 

zateplovací systém bude proveden difúzně otevřenou fasádní deskou na bázi minerální vaty. Izolant 

bude kontaktně spojen se zateplovanou stěnou a musí dosahovat třídy reakce na oheň A1. Zateplení 

venkovních sten 1. NP až 5. NP je navrženo ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty o tl. 220 mm. 

Ostění a nadpraží otvorových výplní bude zatepleno XPS v tl. 40 mm. Zateplení štítové steny lodžií je 

navrženo ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty o tl. 100 mm. Zateplení stěn soklu pod úrovní 

přilehlého terénu je navrženo systémem ETICS s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tl. 

100 mm do hloubky min. 500 mm pod terén. Zateplení střešního pláště ploché střechy bude provedeno 

samozhášivým stabilizovaným expandovaným polystyrenem EPS 100S tl. 240 mm. Zateplení bude 

provedeno na současnou finální povrchovou vrstvu, která je mechanicky kotvená k podkladu.  

  

Výplně otvorů 

Nově budou vyměněna okna na celé fasádě za okna plastová s výplněmi trojskla s UW=0,85 W/m2K. 

Budou vyměněna okna i do světlíku. Nově budou vyměněny dveře na celé fasádě za dveře plastové s 

výplněmi trojskla s UD=1,2 W/m2K. Navrhované stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících 

konstrukcí klempířských a zámečnických výrobků. Následně budou provedeny stavební úpravy 

spojené se zateplením soklu (pod terénem do hloubky 500 mm), zateplením ploché střechy, výměnou 

oken na fasádě a ve světlících a zateplením obvodového pláště. Dále dojde k výměně, případně k 

repasování zámečnických prvků včetně zábradlí, výměně atikových a parapetních plechů, výměně 

hromosvodu. Součástí stavebních úprav je rekonstrukce lodžií, kdy jejich hloubka bude konstrukční 

úpravou rozšířena o 325 mm na 1 700mm. 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 22 068 730,71 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 částečně kryta usnesením ZM, č. usnesení 774/27/4/2017, ze dne 24.4.2017, ve výši 

25.500.000,00 Kč s DPH. Dofinancování bude řešeno novým rozpočtovým opatřením.  

  

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

ORG 500387.  

 

 


