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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně 

statického sepnutí“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení objektu Jižní 

čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ 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 „Zateplení 

objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ byl předložen i k projednání Radou města 

Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání Rady města Přerova je naplánováno na 30. 1. 2020, v 

řádném termínu odevzdání předloh Zastupitelstvu města Přerova (23. 1. 2020) 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 „Zateplení objektu Jižní 

čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“. 

 

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 zateplení fasády budovy, úpravy při suterénním zdivu, zateplení 

podlahy krovu, vstupní portály, výměna výplní otvorů, úprava vstupu do suterénu, bleskosvod, 

zpevněné plochy a statické zajištění objektu. 

Zateplení fasády budovy 
V rámci tohoto objektu bude provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště budovy v rozsahu 

nadzemních podlaží. Zateplení zdí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

tepelnou izolací z fasádních desek.  

Úpravy při suterénním zdivu 
Stávající cihelná přizdívka svislé hydroizolace bude ubourána. Stávající svislá hydroizolace, u které se 

předpokládá ukončená životnost a funkčnost, bude odstraněna. Místo napojení svislé a vodorovné 

izolace řešit v návaznosti na novou svislou hydroizolaci. z asfaltového pásu SBS modifikovaného s 

nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Systém bude napojený na stávající dešťovou kanalizaci v místě 

dešťových svodů.  

Zateplení podlahy krovu 
V části krovu jsou provedeny půdní vestavby. Tyto nejsou obsahem stavebních prací. 

Zateplení stropu posledního nadzemního podlaží bude provedeno položením tepelné izolace na 

stávající podlahu půdního prostoru. Tloušťka tepelné izolace je navržena – 200 mm a ve dvou vrstvách 

tl. 100 mm střídavě na vazbu.  

Vstupní portály 
Konstrukce vstupních portálů bude zachována. Keramický obklad bude odstraněn a na této ploše 

doplněna jádrová omítka.  

Výměna výplní otvorů 
Stávající okna v nadzemních podlažích s plastovým rámem budou doplněna z exteriérové strany 

expanzní páskou. Okna a zděná konstrukce budou zapraveny po demontáži oplechování parapetu. 

Parapet bude zapraven dle potřeby spádovým cementovým potěrem o min sklonu 5%. V suterénních 

prostorách bude provedena výměna výplní otvorů. Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna 

za plastová okna s tepelně izolačním zasklením. Po osazení oken bude provedeno zapravení vnitřního 

zdiva a omítek. Stěny s okny budou nově vymalovány. 

Úprava vstupu do suterénu 
Úprava vstupu bude provedena následně po dokončení statické stabilizace konstrukce základových 

konstrukcí dle projektové dokumentace.  

Bleskosvod 
Předmětem je demontáž a montáž stávajících svodů hromosvodu až po uzemnění v zemi a jejich 

opětovná montáž z důvodu zateplení obvodového pláště objektu.  

Zpevněné plochy 
Při východní fasádě dojde k rozebrání stávající dlažby a podkladních vrstev a provedení výkopu do hl. 

cca 1500mm. Po provedení zateplení fasády bude položena původní betonová dlažba s novými 

podkladními vrstvami.  

Statické zajištění objektu 
Základový pas štítové stěny bude podepřen injekčními zavrtávacími kotvami R32 délky 3 m á 400 

mm. Hlavy pilot budou řádně ukotveny ve stávajícím základovém pasu. Okolí základového pasu bude 

odvodněno drenáží a bude překontrolována případně opravena dešťová i splašková kanalizace. Po 

opravě bude proveden hutněný zásyp s bentonitovým těsněním pro ochranu základové spáry. Instalací 

pilot a zamezení vniku vody se omezí další pokles v základech. Po obvodu budovy v každém 

nadzemním podlaží v úrovni stropů budou osazena a předepnuta ztužující lana. Podélná obvodová 

stěna u dvou schodišť v jižní části objektu se odklání vně. Pomocí výztuže bude stěna sešita s 

příčnými schodišťovými stěnami z prostoru schodišť á 600 mm.  

  



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

10 020 310,24 Kč bez DPH, tj. 11 523 356,78 Kč včetně DPH (sazba DPH ve výši 15%) 

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace v cenové úrovni ceníku RTS 19/II. 

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: 
Rozpočtové náklady akce jsou dle projektové dokumentace 10 020 310,24 Kč bez DPH. Investiční 

akce je v rozpočtu města roku 2020 kryta ve výši 600 000 Kč. Na Odbor ekonomiky byla podána 

žádost o posílení výdajového rozpočtu akce o 4 600 000 Kč a to rozpočtovým opatřením ze dne 10. 1. 

2020. Na 11. zasedání zastupitelstva města dne 3. 2. 2020 budou převedeny finanční prostředky z 

rozpočtu roku 2019 do rozpočtu 2020 ve výši 7 400 000 Kč na ORJ 021 Odboru řízení projektů a 

investic.   

Předpokládaný termín realizace: 
Zahájení realizace se předpokládá v 1. pololetí 2020 po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo.  

Odůvodnění potřeby a účelnosti realizace akce: 
V objektu v jižní části u štítu, kde je umístěno vnější schodiště do suterénu, se objekt začíná trhat. 

Tvar a průběh trhlin ukazuje na pokles štítové stěny. S největší pravděpodobností došlo k podmáčení 

podloží nedostatečným odvodněním v oblasti základové spáry.  

 

 


