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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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

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 „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, 

vody a odpadů“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, 

vody a odpadů“ 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 ,, ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 

odpadů“. 

 

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 pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu projednal a schválil záměr zadat výše uvedenou veřejnou 

zakázku na svém 45. zasedání konaném dne 5.3.2018, usnesení č. VPRID/45/04/2018. 

 



Rada města Přerova 

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

Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ byl předložen i k projednání Radou města 

Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 8.3.2018, v řádném termínu 

odevzdání předloh ZM (8.3.2018) 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 akce „Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů na ZS Přerov, 

Trávník 27“ je komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění, rozvodů vody a 

rozvodů odpadů v ZŠ Trávník 27 v Přerově. Jedná se změnu dokončené stavby objektu ZŠ Trávník, v 

Přerově.  

  

Základní škola se skládá ze 4 vzájemně propojených částí (A, B, C, D) ve tvaru písmene „U“. Části 

„A, B ,C“ jsou 3-podlažní, Část „D“ je 2-podlažní.  

  

Objekty jsou propojeny soustavou instalačních kanálů a kolektorů. V jednotlivých podlažích objektu 

jsou umístěna hygienická zařízení, úklidové místnosti, kuchyňky, sprchy a umyvadla ve třídách a 

kabinetech. Projekt řeší kompletní výměnu rozvodů kanalizace, vody, topení a s tím spojená stavební 

práce. Stávající parametry stavby se nemění - jedná se převážně vnitřní úpravy související s výměnou 

rozvodů vody kanalizace a topení. Jedná se převážně vnitřní úpravy, vnější části kanalizace (dopojení) 

jsou vedeny ve stávajících trasách.  

Ústřední vytápění 
Objekt školy je a zůstane napojen na rozvody CZT. Potrubí 

Nové páteřní rozvody vytápění budou vedeny v místnosti DPS a pod stropem velkého kanálu v 1.PP 

budovy školy za použití svařovatelných ocelových bezešvých trubek.  

Jako materiál potrubního rozvodu za malými kombinovanými rozdělovači / sběrači je navržena měď. 

Tyto budou vedeny přednostně zasekané ve stěně nad podlahou příslušného podlaží (pod otopnými 

tělesy) a budou izolovány. Hlavní rozvod potrubí bude proveden potrubím z měděných trubek.  

  

Otopná tělesa 
Pro přenos topného výkonu budou nově osazena ocelová desková otopná tělesa v provedení se 

zabudovaným termoregulačním ventilem a spodním připojením. Všechna tělesa jsou standardně 

vybavena odvzdušněním a termostatickými hlavicemi pro veřejné prostory. 

Pro možnost vypuštění a odstavení deskového otopného tělesa bude toto vybaveno připojovací 

rohovou H-armaturou s možností vypouštění. Ocelové potrubí (především 1.PP budovy) bude 

opatřeno nátěrem 1x základ + 2x email vrchní. Izolovat se budou veškeré ocelové i měděné rozvody 

vytápění vedené zasekané ve stěně nebo po stěně v 1.PP.  

Izolačním materiálem budou návlekové tepelně izolační trubice z kamenné vlny, kašírované Al-fólií. 

  

Rozvody vody - výměna vnitřních páteřních a stoupacích rozvodů pitné vody navazují na stávající 

přípojku pitné vody. Vodoměrná sestava bude ponechána stávající. Z vodoměrné šachty je rozvod 

veden v neprůchozím instalačním kanále do průchozího kolektoru. Stávající rozvody vody, vedené v 

průchozím kanále budou demontovány. Rozvody vedené v nevyužitých neprůchozích kanálech budou 

zaslepeny a ponechány.  

Rozvody vody jsou navrženy v nových trasách. Nový rozvod pitné vody bude napojen za stávající 

přípojku a přiveden do průchozího kolektor. Nové páteřní rozvody vody budou vedeny pod stropem 

průchozího instalačního kolektoru, uloženy na nových příčných kovových nosnících, společně s 

centrálními rozvody vytápění. Plastové potrubí vedené u stropů a po stěnách, bude vedeno v 

podpůrném pozinkovaném žlabu.  



Na patách nových stoupaček, převážně v 1.NP, budou osazeny nové uzavírací ventily. Uzávěry jsou 

umístěny v nice ve stěně, opatřené plastovými dvířky.  

Nové stoupací rozvody budou vedeny v nových drážkách ve stávajícím zdivu, případně po stěně s 

opláštěním z SDK.  

Při výměně rozvodů budou osazeny nové zařizovací předměty a výtokové baterie zařizovacích 

předmětů.  

Ve všech učebnách základní školy budou osazena umyvadla s tekoucí studenou pitnou vodou. 

Rozvody vody jsou navrženy z materiálu PP-RCT, rozvody požární vody budou provedeny z 

ocelového potrubí pozinkovaného.  

Nové potrubí bude v plné míře izolováno návlekovou tepelnou izolací. Nový rozvod potrubí požární 

vody bude přepojen na stávající stoupačky požární vody, které budou ponechány. Stávající hydrantové 

skříně budou překontrolovány a v případě potřeby dovybaveny. 

Nové páteřní horizontální potrubí bude uloženo v novém podpůrném pozinkovaném žlabu, zavěšeném 

na příčných konzolách u stropu průchozího kolektoru.  

  

Rozvody kanalizace - páteřní a stoupací rozvody jsou vedeny v nových trasách a to z důvodu 

minimalizace bouracích prací. Nové páteřní rozvody kanalizace, vedené v podlahách 1.NP, v 

maximální možné míře vedeny v průchozím instalačním kolektoru, či pod stropem 1.NP. Část rozvodu 

bude vedena ve stávající trase - v podlaze 1.NP - větev B1 a B2. Původní kanalizační kontrolní šachty 

v podlaze 1.PP, které nebudou zachovány, budou zrušeny, šachty zasypány a zabetonovány. Vzhledem 

k provedené opravě střechy ZŠ budou nové stoupací rozvody splaškové kanalizace, ukončeny pod 

stropem posledního NP, kde budou přepojeny na stávající odvětrání kanalizace, či odvodnění střechy. 

Na patách nových stoupaček budou osazeny nové čistící kusy pro kontrolu a údržbu potrubí. Pro 

montáž stoupacího potrubí bude nutné vybourání drážek ve stávajícím zdivu, případně opláštění 

nových rozvodů SDK. Nové rozvody budou provedeny z materiálu odpadní PP - HT-systém - stoupací 

a připojovací potrubí a odpadní PVC - KG systém - páteřní rozvody.  

Pro napojení zařizovacích předmětů bude použito odpadní PP - HT-systém.  

Budova A - odvodnění dešťových a splaškových vod budovy A je řešeno jednak kanalizační větví A1 

do stávající kanalizační šachty KŠ-A1, umístěné před jižní fasádou budovy A, a také kanalizační větví 

A2 do stávající kanalizační šachty KŠ-A2, umístění před východní fasádou budovy A (před vstupem 

do školy).  

Kanalizační větev A1 již byla rekonstruována a proto budou přepojeny pouze části, které nebyly 

řešeny při proběhlé realizaci. 

Kanalizační větev A2 bude řešena v nové trase.  

Budova B - odvodnění dešťových a splaškových vod budovy B je řešeno jednak kanalizační větví B1 

do stávající kanalizační šachty KŠ-B1, umístěné před východní fasádou budovy B, a také kanalizační 

větví B2 do stávající kanalizační šachty umístěné před východní fasádou budovy B. Kanalizační trasy 

obou větví části B budou řešeny částečně v nových trasách, vedených v průchozím kolektoru. 

Napojení do původních kanalizačních šachet bude vedeno v původních trasách, pod učebnami, s 

novým přepojením do stávajících vnějších kanalizačních šachet KŠ-B1 a KŠ-B2. Pro minimalizaci 

bouracích prací budou některé stoupací větve – odvodnění terasy ve 2.NP - převedeny pod stropem 

1.NP do stoupacích větví a společně napojeny na centrální rozvod.  

Budova C - odvodnění dešťových a splaškových vod budovy C je řešeno kanalizační větví C1 do 

stávající kanalizační šachty KŠ-C1, umístěné před severní fasádou budovy C.  

Kanalizační větev C1 bude řešena v nové trase, vedené převážně v průchozím kolektoru, s novým 

přepojení do stávající vnější kanalizační šachty. Pro minimalizaci bouracích prací budou stoupací 

větve převedeny pod stropem 1.NP do stoupacích větví a společně svedeny do hlavní trsy kanalizace, 

vedené v kolektoru.  

Budova D - odvodnění dešťových a splaškových vod budovy D je řešeno jednak kanalizační větví D1 

do stávající kanalizační šachty umístěné před severní fasádou budovy D, také kanalizační větví D2, 

která odvádí dešťové vody ze střechy nad tělocvičnou a také větví D3, která slouží pro odvod 

splaškových vod ze školní kuchyně. Větev D2 bude zachována, větev D3, náležící školní kuchyni, 

není součástí řešení PD. Horizontální rozvody kanalizační větve D1 již byly rekonstruovány. Nové 

rozvody kanalizace budou napojeny u podlahy 1.NP na stávající opravené rozvody. PD řeší výměnu 

stoupacích a připojovacích rozvodů na této větvi. Ve sprchách u tělocvičny budou stavebně upraveny 



sprchové boxy a v podlaze budou stávající podlahové vpusti, nahrazeny štěrbinovými žlaby k odvodu 

vod ze sprch.  

  

  

  

  

Zařizovací předměty 
Tvoří: 

- nová keramická umyvadlo s krytem na sifon - pro učebny, pro hygienické zařízení dětí, nové 

keramické umyvadlo pro hygienická zařízení a kabinety personálu 

- nový keramický závěsný klozet s vestavěnou splachovací nádržkou, keramický klozet s tlakovým 

tlačítkovým splachovačem 

-nový keramický pisoár s infra-senzorovým splachovačem  

-nový keramický bidet s bidetovou baterií  

-nová keramická výlevka s plastovou mřížkou 

-nebo nový kuchyňský dřez - nerez + nová stojánková dřezová baterie, nový venkovní samonosný 

dřez - nerez  

-pevná sprchová hlavice nerez, s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandalu vzdorné 

provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. 

-skupinový mechanický termoskopický směšovací ventil  

-elektrický zásobníkový ohřívač vody 

-elektrický průtokový ohřívač vody, vč. nového připojení  

-venkovní nezámrzný ventil  

-podlahový nerezový štěrbinový žlábek, délka 2 m, s límcem pro napojení hydroizolace 

-podlahová vpust 100x100mm, nerez 

-pračkový sifon plastový 

  

Ostatní zařizovací předměty a doplňky: 
Hygienická zařízení budou vybavena také ostatními zařizovacími předměty a doplňky, bez nároku na 

energie (dávkovači mýdla, zrcadla, odpadkový koš nášlapný, stávající elektrický osoušeč rukou, 

napojený do zásuvky, který bude přepojen na elektro na pevno pod keramickým obkladem, zásobník 

skládaných papírových ručníků, zásobník toaletního papíru, držák na mýdlo, háčky na ručníky).  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 15 168 820,- 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:  
Odbor řízení projektů a investic požádal odbor ekonomiky rozpočtovým opatřením o zařazení akce k 

realizaci v r. 2018 a úpravu rozpočtu ORJ 21 o 18 450,0 tis. Kč. Předpoklad schválení je na 37. ZM 

dne 19. března 2018.  

 

 


