
Pořadové číslo:  10/7 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 

2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“ 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 „Snížení 

energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“ byl schválen 

Radou města Přerova na jejím 26. zasedání dne 7. 11. 2019, usnesení č. 911/26/6/2019. 

 

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 „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“. 

 

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 realizace kompletního zateplení fasád objektu včetně ostění, parapetů a 

nadpraží, zateplení ploché střechy objektu včetně strojovny výtahu a lodžií, kompletní výměna výplní 

otvorů fasády včetně dodávky a montáže parapetů u oken, odstranění prosklené fasády z Boletických 

panelů, stavební úpravy vnitřních konstrukcí v napojení na měněné nebo stavebními úpravami dotčené 

konstrukce (příčky, parapety, nadpraží), výměna klempířských výrobků (svody, oplechování, 

parapety), osazení okapového chodníku, dočasné odstranění a zpětná montáž stávajících prvků fasády, 

příp. posunutí nebo výměna za nové (hromosvod, VZT potrubí, krycí mřížky a výmalba a povrchové 

úpravy v návaznosti na provedených stavebních úpravách. 

Předmětný objekt je budovou střední zdravotní školy, která není v současnosti využívána. V objektu 

jsou umístěny učebny a kabinety školy a nezbytné sociální zázemí. Objekt má pět podlaží nadzemních 

a jedno podzemní. Objekt byl původně v 70. letech minulého století vystavěn jako „Dům politické 

výchovy“ při okresním výboru KSČ v Přerově. Posléze, po roce 1989, byl uvolněn pro provoz střední 

školy zdravotnické. Ta byla před nedávnem zrušena a v současnosti se zamýšlí opět zahájit výuku v 

objektu.  

Vlastní stavba je kombinovaného nosného systému, kde nosná konstrukce 1. PP a 1. NP je 

monolitická, zbývající podlaží jsou realizována v montovaném konstrukčním železobetonového 

systému MSOB. Fasády objektu jsou kombinované. V hlavní – východní fasádě je část plochy tvořená 

Boletickým panelem, fasáda západní je po podlažích členěna konzolami skeletu bez využití. Objekt je 

přístupný hlavním krytým vstupem ze severovýchodní strany objektu a vedlejším na vnitřní schodiště 

na jižní straně objektu. Budova má jedno podzemní a 5 nadzemních podlaží se strojovnou výtahu na 

střeše objektu. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřním tříramenným pravotočivým schodištěm. 

Stávající výplně okenních otvorů stejně jako vstupní dveře jsou řešeny jako ocelohliníkové nebo jako 

dřevěné zdvojené. Zateplení objektu bude provedeno systémové dle Systému kontaktního vnějšího 

zateplení ETICS s použitím tepelné izolace – minerální vaty tl. 80 mm-180mm. Finální povrchovou 

úpravu fasády bude tvořit tenkovrstvý omítkový systém sestávající se z penetračního laku a 

tenkovrstvé silikonové roztírané rustikální omítky.  

Nové hliníkové okenní výplně budou mít celkový součinitel prostupu tepla Uw = max. 0,96 W/(m2K) 

opatřené horizontálními lamelovými žaluziemi. Nové hliníkové dveře budou mít celkový součinitel 

prostupu tepla Ud = max. 1,2 W/(m2K). Nová výplň otvoru bude osazena ve shodné poloze s 

osazením stávajících dveří.  

Odvodnění střechy bude stávající beze změn – vnitřními vpustěmi. V návaznosti na nové souvrství 

střešního pláště dojde k umístění nových dešťových dvoustupňových vpustí v napojení na stávající 

svodné potrubí vnitřní dešťové kanalizace. Před provedením bude provedena kontrola stávajícího 

potrubí pro zjištění možného napojení. 

U navazujících střech (střechy v prodloužení lodžií) a lodžií budou provedeny zaatikové vpusti v 

napojení na vnější dešťové svody přes dešťový kotlík. Dešťové svody budou umístěny do původních 

pozic s následným napojením přes upravené pootočené lapače splavenin na stávající větve kanalizace 

nebo u lodžie na severovýchodní fasádě odvodněno na střechu přestřešení.  

Předmětem stavebních úprav je nová vnější ochrana před úderem blesku na objektu. Mezi ostatní 

stavební úpravy patří bourací práce vykonzolované části 5. NP na severním štítu objektu a provedení 

štítové stěny v nové poloze, ubourání spojovací římsy s atikou se sousedícím objektem MENS 

umístěné na hlavní fasádě objektu, ubourání spojovacího krčku mezi objektem a sousedícím objektem 

MENS umístěného mezi oběma objekty v úrovni 2.NP, úprava – ubourání atiky u vstupního přístřešku 

před objektem na hlavní fasádě a ubourání květináče a bloku při hlavní fasádě a zřízení rampy k 

umožnění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace včetně úpravy závětří.  

  

  

  

  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je osazen Boletickými panely obsahujícími azbest, rozpočtové 



náklady na realizaci energetických opatření na budově zdravotní školy se budou pohybovat ve výši cca 

25,0 mil. Kč. 

Přesná předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku není v této chvíli 

stanovena, neboť dosud není kompletně dopracována příslušná projektová dokumentace včetně 

rozpočtu. 

Předpokládaná hodnota plnění bude upřesněna na základě kompletně zpracované projektové 

dokumentace a s ohledem na schválené finanční krytí akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek 

veřejné zakázky. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Investiční akce je v současné době kryta ve výši 12,5 mil. Kč. Investiční akce je v návrhu investičních 

akcí na realizaci v 2020 s předpokládanou hodnotou 25 mil. Kč.  

Finanční prostředky pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele a následnou realizaci nutno schválit 

v rozpočtu statutárního města pro rok 2020.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace kompletního zateplení fasád objektu včetně ostění, parapetů a 

nadpraží, zateplení ploché střechy objektu včetně strojovny výtahu a lodžií, kompletní výměna výplní 

otvorů fasády včetně dodávky a montáže parapetů u oken, odstranění prosklené fasády z Boletických 

panelů, stavební úpravy vnitřních konstrukcí v napojení na měněné nebo stavebními úpravami dotčené 

konstrukce (příčky, parapety, nadpraží), výměna klempířských výrobků (svody, oplechování, 

parapety), osazení okapového chodníku, dočasné odstranění a zpětná montáž stávajících prvků fasády, 

příp. posunutí nebo výměna za nové (hromosvod, VZT potrubí, krycí mřížky a výmalba a povrchové 

úpravy v návaznosti na provedených stavebních úpravách. 

Předmětný objekt je budovou střední zdravotní školy, která není v současnosti využívána. V objektu 

jsou umístěny učebny a kabinety školy a nezbytné sociální zázemí. Objekt má pět podlaží nadzemních 

a jedno podzemní. Objekt byl původně v 70. letech minulého století vystavěn jako „Dům politické 

výchovy“ při okresním výboru KSČ v Přerově. Posléze, po roce 1989, byl uvolněn pro provoz střední 

školy zdravotnické. Ta byla před nedávnem zrušena a v současnosti se zamýšlí opět zahájit výuku v 

objektu.  

 

 


