Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města

V Žatci dne 30.8.2022

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 08. 09. 2022
Název:

Rozpočtové opatření - „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ –
část „B1“

Předkládá:

Rada města Žatce

Vypracoval:

Ing. Kateřina Mazánková, MPA - vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Marek Pataky, DiS., MPA - investice
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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši
2.000.000,00 Kč, a to přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu
kap. 710 na dofinancování akce „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ v tomto znění:
Výdaje: 710-2212-5171 org. 627

-1.000.000,00 Kč (oprava vozovky ul. Vrchlického)

Výdaje: 710-2219-6121 org. 7162

-1.000.000,00 Kč (cyklostezka úsek č. 2)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 648

+2.000.000,00 Kč (Nerudovo náměstí)
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 23. 09. 2022

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 640/22 ze dne 28. 09. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Žatce
schválit rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč, a to přesun nevyčerpaných finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu kap. 710 na dofinancování akce „Obnova Nerudova
náměstí v Žatci – 2. etapa“. Finanční prostředky budou použity na financování změny projektu,
která vyplynula během realizace díla. Dle projektové dokumentace měla být stávající opěrná
zídka odizolována a vyspravena (částečně přezděna s doplněním poškozených částí opukou nebo
žulou). Při provádění zemních prací a odhalení části kamenné zídky pro provedení izolace byl
zjištěn havarijní stav, kdy došlo k rozpadnutí a sesunutí části zídky. Dále bylo zjištěno, že
stávající opěrná zídka nemá téměř žádný základ, pojivo opukového zdiva je degradované nebo
úplně chybí, zídka nebyla odvodněna. Po prohlídce statikem bylo rozhodnuto, že stávající opěrná
zídka bude zbourána a nahrazena jednoduchou hradící konstrukci s cílem zajistit výškový rozdíl
stávajícího terénu proti sesunutí. Navrhovaná konstrukce bude provedena pomocí prefa bloků
skládaných na základové pasy se vzájemným převázáním jednotlivých bloků o rozměrech
800x800 mm v příčném profilu. Prefa bloky budou zajištěny proti posunutí a překlopení pomocí
geomříží, které budou ukládány dle výkresové dokumentace v různých ložných vrstvách bloků a s
různými kotevními délkami geomříží. Cena zahrnuje všechny práce spojené s vybudováním nové
opěrné zdi (zemní práce, základy, prefa bloky, nové zábradlí, terénní úpravy).

