
Pořadové číslo:  4/8 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Hana Rytířová, referent 

Název návrhu: 

Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

247 298,5 *  + 25 000,0 272 298,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 

- Demolice objektu 1573, Velké 

Novosady, Přerov) 

0,0 + 25 000,0 25 000,0 

 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice objektu 

1573, Velké Novosady, Přerov, dle důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r. 2019, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

objektu 1573, Velké Novosady, Přerov", dle důvodové zprávy, 

 

4. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č. 2, 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své 8. schůzi dne 11.2.2019 a usnesením č. 210/8/6/2019 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného materiálu.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 25 000 000 Kč. 

Na financování výše uvedené akce budou použity finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města 

roku 2018, a to zlepšeného plnění daňových příjmů. V případě získání dotace budou předmětné 

finanční prostředky vráceny do rozpočtu města.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Jelikož dle našich informací činí předpokládané náklady na demolici objektu cca 20 mil. Kč, 

doporučuje odbor správy majetku a komunálních služeb opětovně jednat o převodu bytového domu na 

jiného vlastníka, což by znamenalo úsporu pro rozpočet města. Naopak by uvedené generovalo příjem 

v rozpočtu. Finanční prostředky by mohli být následně využity na opravy majetku města.  

 

Důvodová zpráva: 

Bytový dům č.p.1573 (užívaný název Chemik) je jedním ze dvou bytových domů nacházejících se v 

blízkosti řeky Bečvy, průmyslové zóny a vysoce frekventované dopravní tepny na ul. Novosady. 

Technický stav objektu je nevyhovující a v předcházejících letech několikrát orgány města řešily 

otázku využití objektu, který sloužil po mnoho let jako bytový dům. Po mnoha jednáních 

zastupitelstvo města na svém 33. zasedání dne 20.11.2017 usnesením č. 964/33/3/2017 rozhodlo o 

demolici tohoto domu a pověřilo radu města zajištěním demolice. Následně rada města na své 84. 

schůzi dne 25.1.2018 usnesením č. 3547/84/6/2018 uložila Odboru řízení projektů a investic zajistit 

zpracování projektové dokumentace pro provádění bouracích prací na akci "Demolice budovy č.p. 

1573 objekt bydlení na pozemku p.č.740/2 v k.ú. Přerov".  

  

  

Předmětem investice je nejen demolice samotného domu, ale i následné kontaktní zateplení fasády 

sousedního domu čp. 1571 v místě původního styku obou domů. 

Předpokládané rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace ..... 23,7 mil. Kč vč. DPH. 

Předpokládaná doba realizace je cca 29 týdnů, realizaci je ale možné zahájit až po provedení 

demontáže předávací stanice tepla, která je ve vlastnictví Tepla a.s.  

Další vyvolanou investicí je přeložka vedení ČEZu ve výši 71.000,- Kč bez. DPH. 

Na základě zpracované projektové dokumentace (náklady ve výši 214.000,- Kč bez DPH) na demolici 

objektu a na realizaci stavebních prací bylo v prosinci 2018 zahájeno sloučené řízení na odstranění 

stavby a stavební úpravy sousední budovy. Povolení bylo stavebním úřadem vydáno v lednu 2019 a 

nabylo právní moci.  

S ohledem na stav připravenosti projektu a harmonogram procesu veřejné zakázky odhadujeme 

realizaci demolice v období III. čtvrtletí 2019 - I. čtvrtletí 2020. 

Odbor řízení projektů a investic požádal odbor ekonomiky rozpočtovým opatřením o schválení 

výdajového rozpočtu akce ve výši 25,0 mil. Kč. 

  

K veřejné zakázce: 
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 předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných 



zakázek a dotací, návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,,Demolice objektu 1573, Velké 

Novosady, Přerov“. 

  

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu bývalé ubytovny. Jedná se o vícepodlažní 

panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Stavba je provedena z monolitických 

železobetonových stěn, monolitických železobetonových sloupů a železobetonového montovaného 

skeletu H a z plných cihel klasického formátu. Je situován podél účelové komunikace – ul. Velké 

Novosady. Má vnější rozměry 21,80 a 11,80 m. Celková výška objektu (atika) je 26,975 m od úrovně 

1.NP, resp. 28,24 m od úrovně terénu. Objekt je celoplošně podsklepený. Vzhledem k těsnému 

sousedství objektu č.p.1571 se musí postupovat s demolicí zvlášť obezřetně vzhledem k bezprostředně 

sousedícím oknům obydleného domu. Jako první bude provedeno vyklizení objektu a následná 

likvidace vyklizených předmětů. Poté budou vybourány veškeré příčky, podlahy a skladba střešního 

pláště. Demolice je navržena postupným rozebíráním. 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 přímo 

na staveništi tříděn a následně odvezen na skládky k tomu určené.  

Před demolicí objektu musí být provedeny přeložky inženýrských sítí a odpojení zásobování objektu 

teplem. Dále musí být zajištěn objekt tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení statiky sousedního 

domu. Sousední dům s č.p.1571 je v místě styku s demolovaným objektem oddilatován. Před demolicí 

nutno prověřit, ke kterému objektu jsou kotveny štítové panely a případně zajistit jejich nové 

přikotvení k domu č.p.1571.  

Po provedení všech potřebných činností pro demolici objektu bude provedeno zateplení budovy s 

č.p.1571 v místě předchozího styku budov, dle požadavků ETICS. Jako původní zateplení bylo 

použito zateplovacího systému Stomix THERM alfa na bázi polystyrénových desek EPS-F, tl. 150 

mm na hlavních fasádách a 100 mm na štítech. Vzhledem ke změně ČSN 73 0810 Požární bezpečnost 

staveb je nyní nutné na celou výšku budovy použít desky z minerální vlny tl. 100mm. Pouze u terénu 

(do výšky max. 1m) budou použity polystyrenové desky XPS tl. 100mm. Po provedení zateplení bude 

štít objektu opatřen silikonovou omítkou a fasádní malbou ve stávajícím odstínu dle zbytku budovy 

(přízemí a suterén šedou, patra oranžovou). Keramický obklad bude doplněn v soklové části dle 

stávajícího rozsahu na protější straně štítu. Po provedení fasádních prací bude doplněno chybějící 

oplechování atiky střechy domu pozinkovaným plechem rozvinuté šíře 600mm s napojením na 

stávající oplechování. 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace činí 

19,6 mil. 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 v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to s ohledem na 

platné finanční krytí akce. 

  

Informace k dotačnímu titulu: 
Na spolufinancování demolice bytového domu je možné využít dotačního programu MMR na podporu 

revitalizace území pro rok 2019, podprogramu "Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách". 

Výzva pro předkládání žádostí o dotace byla vyhlášena 28.11.2018. 

Termín ukončení příjmu žádostí: do 28.2.2019. 
  

Výtah ze Zásad podprogramu 117D081 Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách: 



  

1. Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí 

ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení.  

2. Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce dotace bez omezení vlastnického 

práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné závazky. 

3. Předmět podpory nesmí být ke dni podání žádosti obýván. 

4. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, 

který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, 

sportovní zařízení atd.). 

5. Max výše dotace pro obec od 10 001 obyvatel činí 10 mil. Kč, max. však 50% způsobilých 

výdajů. 
6. Min výše dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. 

7. Uznatelné náklady vznikají až po předložení žádosti o dotaci. 

8. Mezi neuznatelné náklady patří náklady na rekonstrukci nebo výstavbu objektů, které byli dotčeny 

realizací demolice, ale nejsou její součástí např. oplocení, obrubníky, chodníky, komunikace apod., 

náklady na přípravu pro zatravnění a zatravnění pozemku po demolici (ornice, osivo atd.). 

9. Poskytnutá dotace může být čerpána v období 2 let od přidělení dotace. 

10. Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o dotaci platné Povolení odstranění stavby 

nebo souhlas SÚ s odstraněním stavby. 

11. K žádosti musí být zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území a musí být 

schválený zastupitelstvem obce. 

12. Podpora primárně nezakládá veřejnou podporu. Je poskytována na demolici a následnou základní 

úpravu související s demolicí. 

13. Veřejný zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o 

veřejných zakázkách. 

14. Evidence realizace akce musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o dotaci. 

15. Majetek, který bude dotčen poskytnutím dotace na demolici (revitalizovaný pozemek), nesmí 

účastník programu po dobu 5 let od ukončení realizace akce převést na jinou osobu nebo jiným 

způsobem omezit volné nakládání s ním, dále nesmí být tento pozemek poskytnut do zástavy. 

16. Mezi povinné přílohy žádosti o dotaci patří mmj: 

a. položkový rozpočet 

b. harmonogram činností 

c. usnesení a zápis z jednání zastupitelstva se schválením podání žádosti na demolici konkrétního 

objektu 

d. projekt následného využití území schválený zastupitelstvem obce doložený usnesením  

a zápisem z jednání 

e. dokumentace bouracích prací 

f. ohlášení záměru odstranit stavbu SÚ 

  

Předmětem žádosti o dotaci na projekt "Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov" by tedy 

byla demolice bytového domu na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov - zákres viz příloha č.1.  

Podle podmínek dotačního titulu byly z rozpočtu vyčleněny nezpůsobilé výdaje ve výši cca 285 tis.Kč, 

způsobilé výdaje pro dotaci by pak činily cca 23,4 mil.Kč vč. DPH. 

Výše dotace by pak v případě našeho projektu mohla činit max. 10 mil.Kč. Pokud bude vysoutěžena 

nabídková cena nižší než cca 20 mil.Kč vč. DPH, pak by dotace činila max. 50% ze způsobilých 

výdajů vysoutěžené ceny. 

  

Žádost o dotaci, zadávací řízení a samotnou realizaci akce bude zajišťovat Odbor řízení projektů a 

investic. Uzavřená smlouva o dílo bude nezbytným dokladem pro následné vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná a projekt bude ze strany MMR 

podpořen.  

Odbor řízení projektů a investic zpracoval požadovanou přílohu žádosti o dotaci: Projekt následného 

využití - viz příloha č.2. Struktura Projektu následného využití je stanovena v pokynech dotačního 

programu. 

  



Pro případná jednání s poskytovatelem dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s 

administrací celého projektu byla radou města pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

  

Závěr: 
1. Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci na demolici: 28.2.2019 

2. Maximální výše dotace, o kterou můžeme na odstranění stavby žádat, je 10 mil. Kč, max. však 

50% uznatelných nákladů (tz. pokud vysoutěžíme nižší částku než 20 mil. Kč, bude dotace max. 

50% ze způsobilých výdajů vysoutěžené ceny) 

3. Zrušit výběrové řízení z důvodu neobdržení dotace můžeme jen před uzavřením smlouvy (§ 128 

odst. 2 písm. e) ZZVZ). Tzn. zrušit výběrové řízení lze před podpisem smlouvy, neobdržení 

dotace je relevantní důvod zrušení výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v 

okamžiku, kdy smlouvu bude uzavřena, tj. podepsána, ji bez sankcí, tj. pravděpodobně náhrada 

škody, zrušit nelze. Upozornění na možnost zrušení výběrového řízení z důvodu neobdržení 

dotace bude uvedeno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na zhotovitele odstranění stavby. 

Před vyhlášením zadávacího řízení budou zadávací podmínky předloženy radě města ke schválení 

v rámci schvalování celého zadávacího řízení.  

4. Dotaci čerpat lze za stejných podmínek jako pro Strojař – dotace na pečovatelské byty (PČB) ve 

smyslu požadavků dotačního programu MMR na podporu bydlení a to podprogramu Podporované 

byty. Tyto byty musí splňovat definici upravitelného bytu (nařízení vlády č. 146/2003 Sb., § 2 

bodu d) a dále požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace). Na jeden takto upravený byt lze získat max. dotaci 600 tis. Kč, 

celá dotace je poskytována v režimu de minimis – součet všech podpor v kterémkoli tříletém 

období nesmí přesáhnout 500.000 EUR (maximální výše dotace je tedy při kurzu 26 Kč/EUR = 13 

mil. Kč, tedy zhruba na 22 bytů. To vše za předpokladu, že nečerpáme jinou podporu de minimis). 

Neboli pokud budeme žádat dotaci pečovatelské byty na Chemik, nelze ve tříletém období žádat o 

stejný druh dotace na Strojař). 

 

 

 


