
Pořadové číslo:  24/5 

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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení balkonů, 

výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

995 013,1* + 980,0 995 993,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210628 

– Zateplení balkonů, výměna  

balkonových čel v domech  

Osmek 5, 7) 

8 700,0 + 980,0 9 680,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ je předložen i k projednání Radě města 

Přerova na její 83. schůzi dne 20. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 24. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova předchází konání 83. schůze Rady města Přerova, není v době 



zpracování této předlohy výsledek jednání schůze Rady města Přerova znám a s obsahem usnesení 

Rady města Přerova tak bude Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno přímo na svém 

zasedání dne 25. 4. 2022. 

 

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 balkonů, 

výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. K financování výše uvedené akce budou 

použity zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí 

výsledku hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zateplení balkonů (předsazených lodžií) bytových domů a 

osazení nových zábradlí na lodžiích. Na vstupní části bude ponechána původní dlažba, rovněž 

předložené schodiště zůstává původní včetně zábradlí (bude pouze nově natřeno). Střecha lodžii bude 

nově oplechována, rovněž jako zateplená atika. Do terénu ani spodní stavby úpravy nezasahují. 

Demontáž původních zábradlí na lodžiích bude prováděna až po postavení a zabezpečení lešení a 

vylepení upozornění na balkonové dveře (tak aby bylo omezeno nebezpečí pádu obyvatel a zabráněno 

vstupu nežádoucích osob na lešení či do bytů) a bude spočívat v odstranění výplně, odřezání zábradlí 

od kotev, rozřezání na menší díly a snesení na terén. Zábradlí vnějšího schodiště bude odřezáno od 

odnímaného zábradlí lodžií a dočasně zajištěno proti překlopení. Po osazení nových zábradlí k nim 

bude přikotveno pomocí příponek se šroubovými spoji (aby nedošlo k porušení zinkování). Původní 

zábradlí schodiště bude pouze očištěno a opatřeno zinkovou barvou. 

Drobné bourací práce se dotknou podlah na lodžiích – část z nich je opatřena dlažbou (cca 50%), 

ostatní mají pouze nátěr. Dlažba včetně malty či lepidla bude odstraněna a povrch bude očištěn a 

napenetrován pro napojení nového souvrství. Ve skladbě podlah lodžií bude použita hydroizolační 

stěrka, která bude ze tří stran vytažena na stěny, volná strana bude napojena na oplechování čela 

podlahové desky. 

Původní plechová střecha nad posledními lodžiemi bude sejmuta, bude osazen dřevěný rošt pro 

kotvení krytiny a provedeno zateplení. Na něj bude položena doplňková hydroizolační vrstva, laťování 

a položena plechová krytina s falcovanými spoji a skrytým kotvením (ve spojích). Okraje střechy 

budou opatřeny okapovými nosy s dostatečným přesahem, dešťová voda bude volně stékat přes hrany. 

Čela laťování budou opatřena síťkou proti hmyzu. 

Na obvodové zdivo budovy a na stěny lodžie bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS z 

desek z minerální vlny – na budově v tl. 100mm, na bočních stěnách v tl. 50mm. Rozsah zateplení 

bude končit nad soklovou částí, ve stejné úrovni jako zateplení hlavních fasád; do okapového 

chodníku ani do terénu se nezasahuje. 



Před vlastním zateplením bude nutné srovnat čela bočních lodžiových stěnových panelů, které jsou 

nepřesně osazené, do svislé roviny pomocí dobetonávky. Ta bude provedena do srovnaného bednění 

na očištěný a napenetrovaný povrch. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností TONZA engineering s.r.o. v roce 2020 a 

aktualizovaného rozpočtu (cenová soustava RTS 22/I) činí celkové rozpočtované náklady 8 284 

040,72 Kč bez DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 8 700 000 Kč v rozpočtu roku 2022 Odboru 

řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 3612, POL 6121, ORG 0210628000000.  

V případě schválení úpravy rozpočtu bude financování investiční akce činit 9 680,0 tis. Kč. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v 2. pololetí r. 2022. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Jedná se o havarijní stav, kdy jsou čela balkonů z velké části rezavá a uhnilá, podesty od balkonů se 

drolí a kusy betonu padají z výšky na travnatou plochu nebo před vstupy domů, čímž hrozí nebezpečí 

úrazu. Tato investiční akce byla žádaná odborem správy majetku a komunálních služeb, oddělením 

bytové správy.  

 

 


