
Pořadové číslo:  34/7 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

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 Trávník 1, 

Přerov – energetická opatření“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

Přerov – energetická 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 Trávník 1, Přerov – 

energetická opatření“. 

 

Informace o dotaci:  

Rada města Přerova svým usnesením číslo 3160/77/6/2017 uložila Odboru řízení projektů a investic 

připravit podklady k žádosti o dotaci na projekt DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření 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 a pověřila náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací tohoto projektu v rámci dotace z IROP. 



Žádost o dotaci byla podána, dle pravidel IROP lze po podání 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 Trávník 1, Přerov – energetická opatření“ byl předložen i k projednání Radou 

města Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 14.12.2017, v řádném 

termínu odevzdání předloh ZM (4.12.2017) 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 realizace akce je realizace energetických opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 

741/1 v Přerově a to zateplení objektu, výměnou 4 ks oken, 1 ks vstupních dveří, statického zajištění 

panelů z expando-keramzitového betonu, výměnu klempířských prvků a v neposlední řadě rozšíření 

lodžií. Doplňkovým předmětem projektu je revitalizace lodžií a zimních zahrad, architektonická 

revitalizace vstupního přístřešku a nové provedení zpevněných ploch v zahradě v původní niveletě a 

rovněž výměna plotu. Dům je 5-ti podlažní, postavený v roce 1974, v obsahující 71 obytných buněk s 

kuchyňským koutem, sociálním zařízením a samostatnou lodžií. Dál jsou v 1.NP nebytové prostory 

jako zázemí domu s pečovatelskou službou. V roce 2011 byla vyměněna okna a balkonové dveře s 3-

sklem s U=0,96 W/m2k. Tato okna nebudou vyměňována. Pro zateplení obvodového zdiva bude 

použita tepelná izolace z tuhých desek minerální vaty v tl. 260 mm (A max = 0,039 W/m.K). Ostění a 

nadpraží bude zatepleno izolantem z tuhých desek minerální vaty tl. 30 mm (A = 0,039 W/m.K). 

Povrch bude opatřen stěrkou s výztužnou tkaninou a tenkovrstvou točenou omítkou v barevném 

provedení. Soklová část bude opatřena soklovou omítkou. Všechny zateplené i nezateplené povrchy 

fasády budou opatřeny probarvenou strukturovanou omítkou hrubosti 1,5 mm. Na realizaci je možné 

získat dotací z IROP.  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 12 645 000 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 ve výši 14 600,0 tis. Kč, rozpočtovým opatřením č.16 a 17, schváleným v 

zastupitelstvu města č. 32, usn. 934/32/2017 

  

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

ORG 500270.  

 

 


