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Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Demolice domu Kojetínská 1831, 

Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

domu Kojetínská 1831, Přerov“ byl předložen i k projednání Radou města Přerova. Vzhledem k tomu, 

že nejbližší jednání RM je naplánováno na 8.2.2018, v řádném termínu odevzdání předloh ZM 

(8.2.2017) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM tak 

bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

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 ,, Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“. 

 

Informace o dotaci:  

Demolici je možné spolufinancovat z dotačního programu MMR pro r.2018 na demolice budov v 

sociálně vyloučených lokalitách. Žádost o dotaci ve výši 7,72 mil. Kč byla podána 25.1.2018. 



Realizace akce se předpokládá v tomto roce, podmínky pro průběh veřejné zakázky jsou upraveny v 

pravidlech poskytovatele dotace. K předloženému návrhu nemáme za správu dotaci připomínek. 

 

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. 

 

Výbor zastupitelstva pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VPRID přijal na svém jednání dne 5.2.2018 usnesení č. VPRID/44/03/2018, a doporučil ZM schválit 

záměr zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 

Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu z cihel plných, s ustupující šířkou stěny od 750mm do 450mm, s 

půdorysným tvarem do U. Dům tvoří 6 vchodů č.p. 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a č.p. 1831, přičemž 

předmětem dokumentace je pouze část objektu představující č.p. 1831, která je v současnosti 

neobydlená. Objekt je tvořen dvěma trakty s podélným nosným systémem. Je situován podél 

železniční tratě č. 270. Demolovaná část objektu má vnější rozměry 22,52 x 16,65 m. Výška hřebene 

sedlové střechy je v nejvyšším bodě 16,10 m. Obvodové zdivo tl. 750, 600 a 450mm (vč. vnitřních 

omítek) je provedeno z cihel klasického formátu na vápennou maltu. Okna objektu jsou zazděna 

porobetonovými tvárnicemi. Stropní konstrukce nad suterénem je z pruských kleneb, nad nadzemními 

podlažími jsou dřevěné trámové stropy uložené na podélných stěnách. Střední nosné stěny jsou tl. 

450mm, vnitřní příčky tl. 150mm jsou taktéž z pálených cihel a jsou vyzděny buď na ocelových 

nosnících uložených ve stropní konstrukci nebo jsou průběžné. Konstrukce krovu má světlé rozpětí 

11,55 m. V důsledku chybějící střešní izolace a možné poruchy střešní krytiny je konstrukce krovu v 

havarijním stavu a místy jsou vazné trámy propadlé. Krytina střechy je plechová falcovaná. Část 

sklepních prostor je zasypána komunálním odpadem, který bude nutné před zahájením bouracích prací 

vyklidit a odvézt na skládku. Okna objektu jsou zazděna porobetonovými tvárnicemi, bude nutné 

provést demontáž dřevěných rámů oken. Předpokládá se postupné rozebírání dřevěné konstrukce 

střechy s následným strojním, případně ručním, bouráním zděných konstrukcí. Postup musí být 

logický – tedy od nesených konstrukcí k nosným a od shora dolů. U větších prvků, které budou 

rozebírány postupně, bude nutné použít dočasné podpěrné konstrukce. Demolice se týká pouze 

nadzemních částí objektů, přibližně 400mm pod úroveň terénu. Ostatní části spodní stavby budou 

ponechány. Sklepní prostory budou zasypány staveništním recyklátem hutněným po vrstvách. Na 

závěr bude prostor po zdemolovaném objektu srovnán do úrovně okolního terénu. Veškerý 

demolovaný materiál bude odvezen na skládky k tomu určené.  

  

Stavební úpravy: 

Před demolicí objektu musí být provedeno zajištění objektu tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení 

statiky sousedního domu. Stavební úpravy budou provedeny ve všech podlažích. V podzemním 

podlaží bude provedeno navrtání mikropilot délky 6,5m, v hloubce 3300mm od úrovně podlahy v 

1.NP. Mikropiloty budou sloužit k zajištění podloží, které bude zatíženo novou dělící příčkou. Hlavy 

mikropilot, které budou pod zdemolovanou úrovní podlahy v podzemním podlaží bude nutné 

zabetonovat do základového pásu výšky 600mm, který poslouží jako základ pod dělící příčku. Po 

dokončení prací ve spodní stavbě bude provedena výstavba dělící příčky v podzemním podlaží, dělící 

příčka bude vystavena z tvarovek ztraceného bednění tl. 400mm a výšky 1250mm, následně bude 

opatřena výztuží a vyplněna betonem tř. C 20/25. Dále se na příčku ze ztraceného bednění provede 

betonáž monolitické stěny tl. 400mm, do které bude ukotveno ocelové táhlo. Příčka bude opatřena 



hydroizolací a přizdívkou z CP pod terénem, nad ním pak bude provedeno zateplení z 

polystyrenových fasádních desek (1.řada XPS, ostatní EPS), které bude opatřeno stěrkovou 

armovanou omítkou. Stavební úpravy v nadzemních podlažích budou spočívat ve výstavbě dělící 

příčky tl. 400 mm z keramických tvárnic typu Therm, včetně provedení nových ztužujících věnců 

napojených na stávající. Věnce budou z vnější strany tepelně izolované. Štítová stěna bude opatřena 

jednovrstvou fasádní omítkou. Vnitřní stěny budou opatřeny hrubou omítkou; pouze ve dvou pokojích, 

které byly a budou užívané, bude provedena i štuková omítka. V těchto pokojích bude provedeno i 

zapravení stropů a podlah a jejich napojení k nové stěně. Následně budou oba pokoje vymalovány. V 

půdním prostoru budou součástí dělící příčky tl. 400mm i ŽB věnce, které budou sloužit jako podpěra 

zkrácených vaznic. Střešní atika tl. 150 mm bude vynesena cca 150mm nad úroveň střešního pláště a 

zaplechována.  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 7 977 492,98 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 v současné době částečně kryta ve výši 6 000,0 tis. Kč, schváleným v ZM č. 34 z 

15.12.2017, usn. 1016/34//5/2017. 

  

Finanční prostředky ve výši 6 000,0 tis. Kč jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a 

realizace investic, ORJ 21, ORG 500458.  

  

O posílení výdajového rozpočtu akce o 3 700 tis. Kč požádal Odbor PRI rozpočtovým opatřením 

Odbor ekonomiky dne 8.1.2018.  

 

 


