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Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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 „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť 

III/1-3“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“ byla schválena 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 10. zasedání dne 9. 12. 2019, usnesení č. 357/10/7/2019  Akce 

nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“ byl schválen Radou města Přerova na její 35. schůzi 

dne 8. 4. 2020, usnesení č. 1303/35/6/2020. 

 

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 „Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3“. 

 

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 opatření ke zvýšení energetické úspory domů Jižní čtvrť III/1-

3. Jedná se o stavební úpravy, které zahrnují výměnu střešní krytiny, zateplení půdy, výměnu oken, 

vstupních dveří a zateplení fasády objektu a další související úpravy. Dotčený bytový dům má tři 

nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a neobytné podkroví. Objekt je zastřešen valbovou 

střechou, hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov typu bačkora a stávající střešní krytina 

je plechová. Stavebními úpravami nedojde ke změně využití, dojde však k navýšení zastavěné plochy 

stavby, a to v důsledku zateplení fasády v tloušťce 160 mm. Jedná se o stavební úpravy převážně v 

rámci obálky budovy, a to výměna střešní krytiny, zateplení půdy, výměna oken a vstupních dveří, 

zateplení fasády. Nová okna a vstupní dveře jsou navržena plastová v bílé barvě RAL 9010, zateplení 

objektu pomocí desek z minerálních vláken, barevnost fasády stanoví investor, počítáno s dvěma 

odstíny RAL. Soklová část a část objektu pod terénem bude zateplena XPS. V rámci projektu dojde 

také k výměně střešní krytiny, která bude realizována z plechových šablon - imitace taškové střešní 

krytiny RAL 3011 (dle okolních objektů). Zateplení půdy bude realizováno z minerální vaty položené 

ve dvou řadách do dřevěného roštu. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Položkový rozpočet na realizaci Energetických úspor objektu Jižní čtvrť III/1-3 je z roku 2019 a je 

výši 10 368,0 tis. Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota plnění na základě této zpracované 

projektové dokumentace činí 9 014,8 tis. Kč bez DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedená zakázka je finančně kryta ve výši 10 450,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou ve 

výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, na ORJ 021, ORG 0210590000000.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Realizací navržených opatření dojde ke výšení energetické úspory domů Jižní čtvrť III/1-3 a uvedení 

tohoto bytového domu do náležitého technického stavu. Stavební úpravy, které zahrnují výměnu oken, 

vstupních dveří, zateplení půdy, zateplení fasády objektu jsou rozhodujícími stavebními pracemi pro 

zvýšení energetické úspory bytového domu. Celková plocha obálky budovy je 1849 m2 a po realizaci 

navržených energetických opatření bude budova splňovat kritéria skupiny B velmi úsporná budova dle 

hodnocení energetické náročnosti budovy.  

 

 


