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1)

střechy

–

ZŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 17.000.000,00 Kč, a to
čerpání finančních prostředků z investičního fondu na financování realizace akce „Rekonstrukce
střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3113-5171, org. 5526
Výdaje: 714-3113-6121, org. 5526
Výdaje: 714-3113-5169, org. 5526
Výdaje: 714-3113-5166, org. 5526

- 17.000.000,00 Kč (IF)
+ 16.375.000,00 Kč (střecha, hromosvody)
+
300.000,00 Kč (elektro)
+
277.000,00 Kč (BOZP, TDS, autor. dozor)
+
48.000,00 Kč (admin. VZ)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 8. 7. 2020
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce doporučila dne 25. 6. 2020 usnesením č……../20 Zastupitelstvu města Žatce
schválit toto rozpočtové opatření, kterým žádá o uvolnění finančních prostředků ve výši
17.000.000,00 Kč na financování akce: „Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749,
Žatec“. Výše financí vychází z výsledku výběrového řízení, administrace VZ a odhadu nákladů
na TDI a BOZP vč. autorského dozoru.
Tato akce je v investičním plánu na rok 2020. Plánovala se na dvě etapy, přičemž druhá etapa
měla probíhat v roce 2021 v době letních prázdnin. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti střechy
bude rekonstrukce probíhat bez etapizace a za provozu školy. Dokončení rekonstrukce střechy
bude do 270 dní od zahájení prací.

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci celého střešního pláště, opravu říms, výměnu hromosvodů a
vytápění okapů. V prostoru střechy je výskyt dřevokazných hub, který je zmonitorován ve
znaleckém posudku z roku 2011 a následnými pravidelnými kontrolami. Součástí rekonstrukce
bude i rozsáhlá sanace postižených míst a zpracování mykologického průzkumu dle aktuální
situace.

IF ke dni 16. 6. 2020 činí 77.397.000,00 Kč.

