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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, 

Přerov“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, 

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 „Stavební 

úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ byl předložen k projednání Radou města Přerova na její 8. 

schůzi, která se konala dne 11.2.2019. Rada města svým usnesením č. 211/8/6/2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova záměr zadat veřejnou zakázku.  

 

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 „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“. 

 

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. 



 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky  

Popis: 
Budova Jasínkova 17 je administrativní budova v Přerově, č.p. 357/17 postavena na pozemku 1981/29 

v k.ú. Přerov. Jedná se o stávající objekt, který byl původně postaven jako technická vybavenost 

související s výstavbou panelových bytových domů. Vlastní objekt byl po dobu své existence 

využíván k několika různým účelům, poslední roky je objekt prázdný, bez využití. Budova je 

obdélníkového půdorysu 24,51 m x 13,96 m, nepodsklepená, jednopatrová s plochou střechou. Objekt 

bude sloužit jako spisovna MMPr. 

  

Předmětem stavebních úprav je:  
rekonstrukce vnitřních prostor, částečně i nových podlah, zateplení fasády, výměny stávajících výplní 

otvorů, výměna klempířských prvků a nová skladba střešního pláště. Stavebními úpravami nedojde k 

podstatné změně stávajícího způsobu užívání objektu. Jedná se o nově upravené dispoziční řešení 

uvnitř objektu. Tvarové řešení objektu zůstane zachováno. Budou pouze vyměněny výplně otvorů za 

plastové, na severovýchodní straně bude zrušena respektive omezena rozsáhlá prosklená stěna z 

ocelových profilů. Uvnitř objektu bude otevřena dispozice z důvodu maximalizace ploch pro instalaci 

regálů na ukládání spisů. Dále bude provedeno nové dispoziční řešení sociálního zázemí. Hlavní 

konstrukce objektu (základy, nosné střední a obvodové stěny, stropní konstrukce), zůstanou 

zachovány, nově budou provedeny příčky a ostatní profesní části. Střešní konstrukce bude opět řešena 

jako plochá, jednoplášťová s vnitřními svody. 

Na základě statického posouzení objektu je navrženo statické zajištění stávajících konstrukcí asanace 

podlahy a bezprostředního podloží pro nové zatížení regály. Stávající podlahy budou tedy vybourány 

vč. podsypu pod nimi a bude proveden z hutněného štěrkopísku násyp nový a něj nová podlaha, jejíž 

nosnou konstrukci bude tvořit drátkobetonová vrstva dimenzovaná na zatížení od navržených 

skladovacích regálů. Policové regály jsou navrhovány jako stavebnicové pro ruční obsluhu a ukládání 

kusového materiálu. Vlastní regály jsou přikotveny do pojízdného podvozku. Pohon podvozku je 

pomocí volantu s řetězovým převodem. Kapacita regálů je 2.383,0 bm polic hl. 300 mm.  

Stávající otopná tělesa a rozvody ústředního vytápění v objektu budou demontovány v celém rozsahu. 

Stávající přívod otopné vody do objektu bude zachován. Jako otopné plochy pro vytápění objektu 

budou použita desková otopná tělesa. V rámci VZT instalace bude provedeno podtlakové odvětrání 

sociálního zázemí. Předmětem stavebních úprav je silnoproudá elektroinstalace vč. hromosvodu, 

nový elektroměrový rozvaděč RE se sloučeným měřením 3x20A, umělým a nouzovým osvětlením, 

zásuvkovými rozvody a napájením spotřebičů. 

  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 7 729 262,- 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:  



Tato investiční akce je ve schváleném rozpočtu investičních akcí nad 500 tis. Kč roku 2019 a je kryta 

ve výši 12.000,0 tis. Kč.  

 

 


