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Důvodová zpráva: 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 8115 210  Změny stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

592 660,9 * + 3 000,0 595 660,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210758 
 – Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 
 - stěhování pracoviště TGM 16) 

4 750,0 * + 3 000,0 7 750,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic dne 27.01.2023 požádal o posílení rozpočtu ve výši 4 000,0 tis. 
Kč z důvodu rekonstrukce objektu Kratochvílova 119/14. V původní žádosti byly částky 
odhadnuty bez zpracované dokumentace, kde zároveň upozorňovali, že vzhledem k okolnostem 
nevylučují, že tato částka není konečná a bude následovat další žádost o financování. Dne 
27.02.2023 odbor řízení projektů a investic opětovně požádal o rozpočtové opatření – 
posílení rozpočtu této akce o 3 000 000 Kč.   
Prostory galerie se musí opravit komplexně, budou zde umístěna přepážková pracoviště, která 
musí splňovat přísné požadavky Ministerstva vnitra ČR.  
Opravy sklepů se oproti původním odhadům navýšily zhruba o polovinu na 680,0 tis. Kč. Větší 
finanční náročnost je způsobena nutnou sanací vnitřního zdiva do dvora, úpravou dispozice 
z důvodu navýšení kapacity prostoru, posílením osvětlení, částečnou výměnou kabeláže, 
přípravou prostoru pro IT zařízení. 
Stavební úpravy vlastního prostoru galerie byly odhadnuty na cca 2 000,0 tis. Kč. V odhadu 
bylo uvažováno s opravou a revizí stávajících kotlů a drobnými opravami stávajících radiátorů. 
Při zpracování projektu vytápění bylo při výpočtech zjištěno, že stávající vytápění je pro 
takovýto prostor nedostatečný, kotle již nelze provozovat – jeden zcela vyřazený z provozu a 
na dalším je zkorodovaný výměník. Celý topný systém musí být demontován a proběhne 
instalace nového systému vytápění včetně nového komínu (ten zde původně vůbec nebyl). 
Z tohoto důvodu je oproti odhadu na opravy topení ve výši 100,0 tis. Kč navýšení řádově na 
1 200,0 tis. Kč.  
Dalším problematickým bodem celé rekonstrukce se stal strop a stropní panely. Po světelném 
výpočtu a celkovém rozmístění světel podle rozmístění jednotlivých pracovišť bylo na místě 
zjištěno, že bude nutno vybudovat nový podhled včetně osvětlení, což představuje nový náklad 
cca 250,0 tis. Kč. 
V oblasti elektro se oproti prvotním odhadům musí přesunout kompletně elektroměrový 
rozvaděč z prostoru galerie do společných prostor domu. Bez těchto úprav by nebyla získána 
revize elektro a zajištěno připojení prostor.  
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V oblasti slaboproudu došlo po systému vytápění k největším změnám. Oproti původnímu 
plánu je potřeba pořídit nová zařízení a umístit je do suterénu – to představuje delší trasu 
kabeláže a také její posílení. Položkový rozpočet těchto úprav zatím není k dispozici, předběžná 
cena od dodavatele je 1 000,0 tis. Kč, původní předpoklad byl do 500,0 tis. Kč.   
Vzhledem k celému charakteru investiční akce a velkému časovému tlaku konstatujeme, že 
nebylo možno v tak krátké době zajistit projekty včetně položkových rozpočtů. Standartně 
příprava takové rekonstrukce trvá minimálně 6 měsíců, tudíž nelze vyloučit ještě další drobné 
korekce celkové částky. 
Na dofinancování akce „Rekonstrukce objektu Kratochvílova 14 - stěhování pracoviště TGM 
16“ budou použity finanční prostředky vyčleněné v rezervě roku 2022, které jsou součástí 
výsledku hospodaření. 
 


