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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč, a to uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na dofinancování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903,
budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3111-5171 org. 2225

- 2.000.000,00 Kč (IF)
+ 2.000.000,00 Kč (MŠ U Jezu 2903)
O: Ing. Renata Sedláková
T: 09. 12. 2021

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 885/21 ze dne 15. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Žatce
schválit rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč - uvolnění finančních prostředků z
investičního fondu na dofinancování výdajů spojených s akcí „MŠ U Jezu 2224, Žatec rekonstrukce elektroinstalace a vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace“. Jedná se o výdaje
spojené s níže uvedenými změnami.
Změna č. 1 - dodatečné stavební práce - vytápění - dle projektové dokumentace měly být
provedeny práce na vytápění (montáž a dodání otopných těles a prací s tím souvisejících), které
nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Na tyto práce byl dodatečně proveden výkaz výměr, který
dodavatel ocenil dle SoD.
Změna č. 2 - dodatečné stavební práce - vzduchotechnika - dle projektové dokumentace mělo být
provedeno nové napojené konvektomatu a nových ventilátorů umístěných v úklidových
místnostech novým vzduchotechnickým potrubím. Napojení a související práce nebyly obsaženy
ve výkazu výměr a bylo nutné dodatečně ocenit nový výkaz výměr.

Změna č. 3 - gastro vybavení - dle projektové dokumentace je součástí projektu dodávka
vybavení kuchyně - kuchyňský robot, nerezová pracovní deska, nerezové police, konvektomat vč.
příslušenství, nerezová kuchyňská linka a pracovní stoly. Požadované typy vybavení se již
z velké části nevyrábí a nejsou k dostání. Z tohoto důvodu budou nahrazeny novými typy.
Zároveň od doby zpracování PD došlo k navýšení cen za nerezové vybavení.
Změna č. 4 - dodatečné stavební práce - kabeláž a drážky - po provedení elektromontážních prací
bylo za přítomnosti projektanta, TDI, zástupce investora a zhotovitele provedeno přeměření
skutečně provedených prací a byl zjištěn nesoulad s výkazem výměr. Na základě tohoto zjištění
byl výkaz výměr upraven dle skutečnosti. Dále bylo dohodnuto, že drážky budou zapraveny
perlinkou a vnitřním štukem z důvodu možné vzniku prasklin v místě drážek (původně pouze
výplň maltou).
Změna č. 5 - výměna ležatých odpadů v bramborárně - při vydatném dešti došlo k vytopení
bramborárny, která je umístěna v suterénu. Po provedení sondy bylo zjištěno, že potrubí, do
kterého jsou mimo jiné napojeny dešťové svody, je v protispádu a není opatřeno zpětnou klapkou
proti zpětnému proudění vody. Na základě tohoto zjištění bylo provedena výměna ležatého
potrubí a práce s tím související (bourání podlahy, demontáž vláknocementového potrubí,
šachtový poklop, nová dlažba,...).
Změna č. 6 - keramický obklad kuchyně v 1. a 2. NP - dle projektové dokumentace měl být
keramický obklad po provedení elektromontážních prací pouze lokálně doplněn. Vzhledem
k tomu, že značná část obkladů je poškozena (popraskaná) a není možné sehnat podobný typ
původního obkladu, byl po domluvě s ředitelkou vyměněn obklad v celém rozsahu.
Změna č. 7 - dodatečné stavební práce - v místnosti kuchyně zůstala po demontáži obkladů
původní nesoudržná vrstva cementového lepidla, kterou bylo nutné odstranit a upravit podklad tak,
aby obklad, který bude na tyto stěny nalepen, byl v rovině.
Změna č. 8 - oprava prasklin zdí a stropů - při prohlídce objektu byly zjištěny poměrně značné
praskliny, které nesouvisí se stavbou. Na základě požadavku objednatele byly tyto praskliny
v rámci stavby opraveny.
Změna č. 9 - dodatečné stavební práce - podlaha v kuchyni - dle projektové dokumentace má být
v kuchyni provedena nová podlaha s jedním odvodňovacím žlabem. Po odstranění původní dlažby
bylo provedeno výškové zaměření. Mezi nejnižším a nejvyšším místem je rozdíl 3,5cm a spády
podlahy dle norem s ohledem na PD takto nemůžou/nebudou dodrženy. Voda se na podlaze bude
držet, místo aby odtékala. Z tohoto důvodu je nutné vybourat podkladní beton po stropní panel a
provést novou konstrukci.
Změna č. 10 - dodatečné stavební práce - výměna přívodního kabelu - po demontáži stávajícího
rozvaděče bylo provedeno zpřístupnění a kontrola přívodního kabelu el. energie do objektu. Byl
zjištěn nevyhovující stav kabelu (nevyhovující izolace, dimenze) a byla nutná jeho výměna.
Změna č. 11 - změna typu svítidel - dle projektové dokumentace z roku 2011 měla být osazena
zářivková stropní svítidla, která jsou již v dnešní době zastaralá a energeticky náročná. Z tohoto
důvodu byl proveden výpočet nového osvětlení a navržena nová LED svítidla s nižší energetickou
náročností.
Změna č. 12 - dodatečné stavební práce - komín - dle projektové dokumentace měla být
vzduchotechnika z kuchyně napojena do stávajícího komínu. Toto napojení nelze provést, jelikož
po provedení sond bylo zjištěno, že stávající komín má průměr 110 mm a nové vzduchotechnické
potrubí průměr 150 mm. Z tohoto důvodu je nutné provést nový komín, který bude osazen větrací

hlavicí. Dále je nutné provést výlez (vč. žebříku) z chodby do prostoru půdy a výlez z prostoru
půdy na střechu za účelem provádění revizí, kontrol a případných oprav. V současné době přístup
není zajištěn a jediná možnost přístupu ke komínu je přes střechu ze sousední budovy.
V případě zájmu je možné si objekt školky prohlédnout v rámci kontrolních dnů každý pátek od
8:00 hodin nebo po předchozí domluvě se zástupcem ORM.

3) Příloha:

- fotodokumentace

Stav IF ke dni 08. 11. 2021 činí 4.464.000,00 Kč

výměna ležatých odpadů v bramborárně

zaměření podlahy v kuchyni

keramický obklad kuchyně v 1. a 2. NP

zapravení drážek

výlez z chodby do prostoru půdy

nová LED svítidla

vyrovnání povrchů v kuchyni

