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Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce 

a zateplení střechy“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy kina 

Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“ 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 kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“ byl předložen i k projednání Radou města 

Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání Rady města Přerova je naplánováno na 21.8.2019, v 

řádném termínu odevzdání předloh Zastupitelstvu města Přerova (15.8.2019) ještě nebude znám 

výsledek projednání návrhu Radou města Přerova. S obsahem usnesení Rady města Přerova tak bude 

Zastupitelstvo města Přerova 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 řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 

Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“. 

 

 



Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a zateplení střech objektu kina Hvězda, spočívající v 

odstranění části stávajícího střešního souvrství střech, realizaci nového střešního souvrství, včetně 

realizace nové ochrany objektu před úderem blesku.  

  

Střecha S1 (nad kinosálem) 
Průlez v obvodové stěně vedoucí do prostoru kupole bude rozšířen na rozměr 600x1200 mm. U 

střechy nad kinosálem dojde k odstranění stávajících vrstev střešní konstrukce až na stropní 

konstrukci. Stropní konstrukce bude poté očištěna a vyrovnána a poté nanesena asfaltová penetrační 

emulze. Na takto připravený povrch bude bodově nataven asfaltový pás. Na asfaltový pás budou 

položeny spádové desky tepelné izolace z minerálních vláken. Následně bude provedena nová střešní 

krytina z povlakové PVC fólie. Celá skladba bude mechanicky kotvena do železobetonové stropní 

konstrukce. 

Střecha S2 (nad provozními prostorami) 
Použitá HDPE fólie není vhodná pro použití jako hydroizolace střech a musí být nahrazena. V návrhu 

je uplatněn speciální vyvinutý systém pro kotvení plochých střech se sypkými spádovými vrstvami, 

který umožňuje provádět kotvení přes sypký materiál a přikotvit stávající souvrství střešního pláště. 

Záměrem rekonstrukce je dodatečné zateplení střešního pláště a realizace nové hydroizolační vrstvy.  

  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí  

9 317 060,67 Kč bez DPH, tj. 11 273 643,41 Kč včetně DPH.  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace v cenové úrovni ceníku ÚRS 2019/1. 

Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu se 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 částečně pokryta rozpočtem roku 2019 ve výši 5 375 000 Kč a o posílení 

výdajového rozpočtu akce ve výši 8 125 000 Kč bylo požádáno samostatným rozpočtovým opatřením 

dne 29.7.2019.  

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

akce 0210387. 

  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín realizace akce je 03/2020 – 12/2020. 

  

 

 



Odůvodnění potřeby a účelnosti realizace akce: 

  

Střecha S1 (nad kinosálem) 
Hydroizolační vrstva z PVC-P fólie není v ploše ani u detailů dostatečně kotvena. Vlivem 

nedostatečného nebo vůbec žádného mechanického kotvení fólie dochází k pohybu PVC-P fólie a tím 

se projevujícímu zvrásnění fólie. Na střeše jsou použity nesystémové vtoky nebo vtoky nejsou 

kotveny. Při dešti dochází přes netěsnosti v opracování k zatékání srážek do skladby střechy. Použitím 

nesystémových vtoků dochází k zborcení těla vtoků a značným snížením jeho odtokové kapacity. Na 

ploché střeše vznikají louže. Voda zadržovaná na střeše působí na hydroizolaci mírným 

hydrostatickým tlakem a hrozí rychlejší degradace fólie. Zvyšuje se také riziko zatečení srážkové vody 

netěsnými spoji. Dále se v těchto místech usazují nečistoty. Ukončení hydroizolace na stěny je 

provedeno na poplastovaném ukončovacím profilu bez krycí lišty. Při dešti dochází přes netěsnosti v 

opracování k zatékání srážek do skladby střechy. V obvodové stěně kupole se nachází průlez do 

prostoru kupole. Průlez je rozměru cca 400x600 mm v železobetonové stěně tloušťky 200 mm. 

  

Střecha S2 (nad provozními prostorami) 
Plochá střecha nad provozními místnostmi kina je jednoplášťová, koncipována jako nepochůzí střecha 

s klasickým pořadím vrstev. Po obvodu je střecha ukončena atikou. Na původní střechu byly po 

opravě v cca v roce 2000 přidány vrstvy tepelné izolace z minerálních vláken a hlavní hydroizolační 

vrstva HDPE fólií. Nosná konstrukce střechy je tvořena z monolitické železobetonové desky. Plocha 

střechy je odvodněna pomocí vnitřních vtoků. Nad rovinu střechy vystupují tvarovky větracího 

potrubí, různé kruhové prostupy a komínové těleso. Hydroizolační vrstva na ploché střeše je tvořena z 

povlakové HDPE fólie. Fólie je v přesazích spojena pomocí dvoustopého sváru. V detailech je pak 

fólie spojena extruzním svarem. Fólie je na ploše střechy stabilizována proti účinkům sání větru 

říčním kamenivem. Mezi vrstvou kameniva a hydroizolační fólií je vložena netkaná geotextilie. 

Lokálně na střeše roste ve vrstvě praného kameniva vegetace. Tato vegetace převážně roste v místech 

ukončení svislých svodů, ze střechy nad kinosálem. V odkrytých místech je fólie zvlněná a dochází 

zde k zadržování vody. Plochá střecha ve sklonu cca 1° je odvodněna do vnitřních vtoků, kde spádová 

vrstva je tvořena původní plochou střechou s praným kamenivem. Vnitřní vtoky jsou opatřeny 

ochrannými košíky pro zachytávání hrubých nečistot.  

 

 


