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Vztah k rozpočtu města: Dle zvolené varianty 35-47 mil.Kč - v této chvíli nejsou všechny prostředky 

zahrnuty v rozpočtu a rozpočtovém výhledu města 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Komise pro výchovu a vzdělávání - 26.10.2015 - Usnesení č. 4/2015 

Na základě seznámení s potřebami oprav u jednotlivých školských budov, doporučuje Komise pro výchovu a 

vzdělávání zařadit investiční priority města v tomto pořadí: 

1) Rekonstrukce budovy ZŠ Alešova – 3. etapa 

2) Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ Mašov s cílem vyčkat na vhodný dotační titul 

3) Řešení havarijních stavů a oprav na školských budovách:  střecha ZŠ Žižkova, kotle 

Hlasování: 14/0/0 (pro/proti/zdržel se) 

 

usnesení ZM č. 39/2016 ze dne 28.1.2016  

ZM schvaluje  

zadání nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Základní školy Turnov – Mašov, která bude 

zahrnovat kromě stávajících prostor výdejnu stravy, šatny, další třídu, školní družinu, zázemí pro učitele a řešena 

bude i dopravní situace v okolí školy. Projekt bude navržen tak, aby umožňoval etapizaci záměru a případné 

získání dotací a zahájení 1. etapy prací v roce 2017, 2018.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

usnesení RM č. 263/2016 ze dne 11.5.2016 

RM projednala  

návrhy řešení rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov a doporučujeme ZM schválit variantu A s doplněním 

požadavků – kapacita školy 100 žáků (dle možností kuchyně MŠ) a výtah do hlavních podlaží.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 

 

usnesení ZM č. 300/2016 ze dne 30.6.2016 (účast Top Desing) 

ZM schvaluje  

variantu A řešení rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov v kapacitě do 100 žáků. Pověřuje OSM dopracováním 

studie v rámci architektonického ztvárnění a pokračováním další projekční přípravy této akce, dle navrženého 

harmonogramu.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/6] 

 



usnesení ZM č. 376/2016 ze dne 20.10.2016 (účast Top Desing) 

ZM schvaluje  

studii architektonického řešení Rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov. Pověřuje OSM pokračováním další 

projekční přípravy této akce, dle navrženého harmonogramu.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

 

usnesení RM č. 42/2017 ze dne 26.1.2017  

RM schvaluje  

výsledek výběrového řízení na vyhotovení „projektové dokumentace – stavební úpravy a přístavba základní 

školy v Mašově, Turnov“ od firmy BKN spol.sr.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 

834.900,- Kč s DPH.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 
usnesení RM č. 576/2017 ze dne 4.10.2017 

RM pověřuje  

OSM reklamací architektonické studie Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov u firmy Top Design Vlastibořice, 

která ve své studii zcela špatně odhadla výši realizačních nákladů.  

RM pověřuje  

OSM reklamací projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov u firmy BKN Vysoká Mýto, která ve svém 

projektu nerespektovala odhadované náklady z architektonické studie a včas neupozornila na nereálnost 

propočtu nákladů z této architektonické studie.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

 

 

usnesení ZM č. 335/2017 ze dne 19.10.2017 

ZM ukládá  

OSM zpracovat podklady pro výběrové řízení pro výběr dodavatele na realizace akce „Rekonstrukce a dostavba 

ZŠ Mašov“ s finančním limitem 35 mil. Kč vč. DPH dle projektové dokumentace vypracované firmou BKN 

Vysoké Mýto.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/4/3] 

 

usnesení RM č. 10/2018 ze dne 10.1.2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávacího řízení „Stavební úpravy a přístavba základní školy 

Mašov, Turnov“ dle § 127 odst. 1 – v zadávacím řízení není žádný účastník.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]  

 

usnesení RM č. 11/2018  

RM pověřuje  

starostu města předložením materiálu na RM, který nastíní další budoucí řešení projektu Stavební úpravy a 

přístavba základní školy Mašov.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 

 

Usnesení RM z 7.2.2018 

RM projednala  

materiál ZŠ Mašov – další postup. Ředitelka školy i osadní výbor Mašov trvá na stavebním programu, který 

odpovídá zpracované projektové dokumentaci v roce 2017. Toto stanovisko predikuje náklady na rekonstrukci a 

přístavbu školy ve výši cca 49 mil.Kč. RM předloží materiál k diskuzi ZM. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

 

usnesení RM č. 369/2018 z 6.6.2018 

RM projednala  



materiál ZŠ Mašov – další postup. RM doporučuje ZM pověřit starostu a odbor správy majetku zpracováním 

nového projektu Rekonstrukce ZŠ Mašov s maximální cenou 35 mil. Kč s DPH, což je v souladu se 

střednědobým výhledem rozpočtu města.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 

 

Vážení zastupitelé, 

předkládám materiál, který analyzuje stávající stav v projektové fázi stavby, výsledek výběrového řízení na 

zhotovitele a ukazuje další varianty postupu. Na základě usnesení ZM z 19.10.2017 bylo vyhlášeno výběrové 

řízení na dodavatele stavby s cenovým omezením 35 mil.Kč vč. DPH. I když došlo k prodloužení lhůty k podání 

nabídek, tak přesto žádná nepřišla. Tímto krokem byla ověřena nereálnost ceny, kterou bylo ZM ochotno za 

stavbu vynaložit a je potřeba stanovit další postup v rámci této akce. 

 

Vývoj celého projektu ve zkratce: 

Projekt v roce 2010 

V objektu je nyní 5 učeben. Dvě jsou pro maximální kapacitu 15 dětí a vznikly přepažením jedné větší. Plně 

obsazené jsou všechny. Malá kancelář ředitelky slouží současně i jako sborovna učitelům, jiná místnost v budově 

už není. Umístění dvou oddělení školní družiny je možné pouze ve třídě po skončení vyučování.  

V roce 2010 byl zpracován projekt na rekonstrukci ZŠ Mašov, který řešil: 

 nevyhovující stav šaten – stávající pro žáky kapacitně absolutně nedostačující. Učitelé nemají šatnu 

vůbec. Řešením je přístavba namísto stávající verandy. 

 WC – nevyhovují z hlediska hygienických předpisů. Chybí hyg. zařízení pro personál. Jako možné 

řešení se dosud uvažovalo nástavbou ke stávajícím. Současně by se s tímto problémem řešila i 

rekonstrukce ZTI. 

 potřeba samostatné, odvětrané úklidové komory s výlevkou a přívodem teplé a studené vody 

(závěry kontrolního orgánu – KHS, únor 2009) 

 stávající prostory školy neumožňují žádné zázemí učitelskému personálu, místnost pro školní družinu, 

kabinety pro skladování učebních pomůcek a sportovního nářadí. Řešením by byla výše zmíněná 

přístavba namísto verandy (krom šatny žáků i sborovna), dále adaptace podkroví a rekonstrukce 

skladového objektu (školní družina a kabinety)  

 počítačová síť ve škole  

 

Projekt byl vypracován firmou Top design a předpokládané náklady činily 23 mil.Kč vč. DPH. Byla snaha o 

jeho zařazení do vhodného dotačního titulu. 

 

Projekt v roce 2016-2017 

V průběhu minulého roku jsme řešili architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby Základní školy Mašov. Po 

mnoha jednáních jsme rozšířili stávající stavební program především v počtu kmenových tříd na pět, novou 

jídelnu, místnost družiny, šatny a zázemí pro pedagogy. Diskuze byla rozsáhlá, pod velkým tlakem Osadního 

výboru a vše spojené s obavami o výslednou cenu projektu.  

Po mnoha připomínkách jsme docílili architektonické studie, která odpovídala představám zastupitelů a odborné 

veřejnosti. Klíčové pro samotné rozhodnutí byla odhadovaná cena stavby na 28,5 mil.Kč vč. DPH. Tento odhad 

ceny však neobsahoval zpevněné plochy a přípojky, gastro vybavení, vedlejší a ostatní náklady, vnitřní 

vybavení. Bohužel si této skutečnosti nevšiml OSM, starosta ani zastupitelé města. Zpracovatelem studie byla 

firma Top Design Vlastibořice. 

Připomínám varianty studie, které ZM projednávalo: 

Varianta A – návrh inovativní - moderní, inkluzivní pojetí přístavby a rekonstrukce současné budovy. 

Nevýhodu 

spatřujeme ve větším zásahu do prostoru školní zahrady. Předpokládaná výše nákladů celkových 28,5 mil.Kč 
vč. DPH. 

Varianta D – návrh konzervativní - zachování současné podoby venkovské školy, s důrazem na obnovení 
původního historického vzhledu, udržení typu klasické rodinné školy Tato varianta splňuje v naprosto 

minimálním rozsahu zadávací parametry, zachovává plnohodnotnou zahradu. Předpokládaná výše nákladů 
celkových 22,8 mil.Kč vč. DPH. 

Obě varianty mají své limity pro případnou potřebu spojení ZŠ a MŠ v budoucnu. Varianta A sice nabízí 
prostor pro MŠ v přístavbě, ale vzhledem k tomu, že touto přístavbou bude zabrána významná část zahrady, 

nastane problém s nedostatečnou velikostí zahrady pro potřeby MŠ a ZŠ. 

 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsme zahájili projektové práce s vizí zahájení stavby v květnu 2018. Ty 

vyhrála na základě VŘ firma BKN Vysoké Mýto za částku cca 830 tis.Kč s DPH. Na projektu probíhaly 

kontrolní dny a ze strany města jsme se snažili o maximální úspory s ohledem na zachování architektonického 



rázu objektu dle schválené studie (řízené větrání, technické řešení dřevěných obkladů, střešní krytina, řešení 

odvodu dešťových vod apod.). Na třetím KD začal projektant naznačovat mírné navýšení nákladů na stavbu. O 

to větší bylo překvapení, když na posledním KD těsně před odevzdáním byla oznámena cena 50 mil.Kč vč. 

DPH.  

Rekonstrukce budovy a přístavba 42.254 450,-Kč vč.DPH.  Zpevněné plochy, přípojky, gastro vybavení, vnitřní 

vybavení, VRN 7.520 887,-Kč  vč..DPH 

Tato cena samozřejmě pro nás nebyla akceptovatelná a zahájili jsme diskuzi o úsporných opatřeních s tím, že 

jsme následně v RM posunuly termín odevzdání na 30.9.2017. V rámci připomínkování mezi architektonickým 

dozorem, námi a projektantem jsme našli úspory v řádu cca 4 mil.Kč (zjednodušení dispozice v podkroví, zelená 

střecha, zrušení tvrdého stropu nad 1.NP přístavku, výměny podlah, změna materiálu oken, atd.).  

Zpětným pohledem se pak jeví odhad nákladů od společnosti TopDesingn s.r.o. jako podhodnocený. 

Výsledná rozpočtovaná cena za rekonstrukci ZŠ Mašov převyšuje předpokládanou cenu o více než 70%. Snížení 

rozpočtované ceny, která by se přibližovala odhadovaným nákladů ze studie prakticky není možné a reálné. 

Snížení nákladů je možné dosáhnou pouze za předpokladu, že bude zásadně upraven stavební program a rozsah 

požadovaných prací. Navíc v rámci situaci na stavebních trhu se nedá očekávat zásadní zlevnění stavby v rámci 

VŘ. 

OSM a vedení města přepokládá, že město nemá zájem vynaložit 50 mil Kč vč. DPH na rekonstrukci školy a 

proto navrhujeme, aby byl upraven stavební program, byla rekonstruována stávající budova (včetně podkroví) a 

zpevněné plochy. Tím se reálně přiblížíme k odhadu nákladů na rekonstrukci budovy ve výši 28 mil. Kč. 

Důvodů, proč neinvestovat 50 mil.kč je více: 

- tolik peněz město neinvestovalo do všech škol za poslední 4 roky, vždy to je okolo 3mil.Kč/rok, letos 

cca 9 mil.Kč/rok 

- investice není adekvátní k uvažovanému počtu 100 žáků k ZŠ Mašov 

- v dlouhodobém finančním výhledu bychom museli tuto stavbu řešit další půjčkou 

 

 
 

 

O celé problematice jednala 7.2.2018 RM a následně 8.2. 2018 porada zastupitelů. Zastupitelé byli seznámeni se 

stanoviskem paní ředitelky i osadního výboru. 

 

Navrhovaná řešení: 

- varianta č.1 – vrátit se zpět do studie a zmenšit obestavěný prostor, držet pouze 4 třídy (tak jak je 

stávající stav) s tím, že jedna třída bude v podkroví (případně bude přesunuta na „velkou“ školu - 

družinu, šatnu a jídelnu umístit do přízemí a minimalizovat přístavbu – viz obdoba původní varianty D 

- varianta č.2 –  investičním záměrem a objemovou studii ověřit náklady na vybudování zcela nové školy 

s příslušným zázemím (5 tříd, družina, jídelna, výdejna) vč. dvou oddělení MŠ, variantně pak ověřit 

výstavbou pouze nové ZŠ 

V první fázi by byl zadán investiční záměr a objemová studie, tak, abychom mohli následně kvalifikovaně 

porovnávat finanční náročnost.  

- 07-08/2018 - investiční záměr a objemová studie 

- 09/2018 – projednání v ZM 

 

Na základě intervencí zastupitelů z Mašova a osadního výboru jsem zkoumal ještě další cesty: 

- využít stávající projekt a stavební povolení a nestavět podlaží s učebnou a družinou, projekční firma 

BKN ocenila tuto změnu projektu na 589 tis.Kč vč. DPH, viz nabídka v příloze materiálu, cena se 

pohybuje cca. na 80% ceny původní a zohledňuje na jedné straně znalost objektu z minulé varianty a na 

straně druhé rostoucí vstupy a náklady na jednotlivé části PD. Výsledkem by mohlo být snížení ceny 

stavby o cca 5 mil.Kč. Připomínám, že celková cena byla rozpočtem stanovena na 50 mil.Kč. Soutěží 

na podzim jsme schopni se dostat na 45 mil.Kč, s omezením obestavěného prostoru tak s výslednou 

cenou okolo 40 mil.Kč. Škola ani osadní výbor není z tohoto řešení nadšen a chtějí vše. 



- Využít dotačního fondu na úsporu energií (SFŽP). Z tohoto fondu bychom na mašovskou školu mohli 

získat 1,93mil.Kč, za předpokladu, že doprojektujeme do školní budovy vzduchotechnickou jednotku a 

rozvody pro vnitřní větrání za částku cca 1 mil.Kč. Samozřejmě se k tomu přidávají zápory v podobě 

provozních nákladů, administrace dotace, řízení stavby pod dotací (většina věcí se musí konzultovat 

s administrátorem, což stojí čas a peníze), udržitelnost projektu. Na straně druhé získáme „trendy“ 

vnitřní prostředí školy. Podrobný rozpis je v příloze materiálu. 

V případě, že bychom tedy využili obě navrhovaná opatření, mohl by finanční model vypadat následovně: 

41 mil.Kč cena stavby po vysoutěžení včetně VZT jednotky větrání a bez podlaží v přístavbě, případně další 

úspory v projektu 

0,5 mil.Kč na úpravu projektové dokumentace 

1,9 mil.Kč dotace SFŽP 

Výsledná optimistická cena může být někde okolo 39,6mil.Kč 

 

Závěr: 

V dobré vůli zastupitelé města rozhodli na základě architektonické studie o rekonstrukci a dostavbě ZŠ Mašov. 

Bohužel se ukázalo, že architektonická studie v části finančního propočtu byla zpracována zcela chybně. 

Projektant dalšího projekčního stupně nás neupozornil včas na nemožnost dosáhnout avizované ceny stavby. To 

nás bohužel vede zpět k novému projednání celého záměru a posunutí jeho realizace o 2 roky. 

Já osobně preferuji variantu D nebo zmenšení projektu. Jsem ochoten případně podpořit i výsledek porady 

zastupitelů.  

 
 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM projednalo 

materiál ZŠ Mašov – další postup. ZM pověřuje starostu a odbor správy majetku zpracováním nového projektu 

Rekonstrukce ZŠ Mašov se stavebním programem blížícím se maximálně představě školy, ale s jasným 

ohraničením maximální cenou celé stavby 35 mil. Kč s DPH. 

 

ZM projednalo 

materiál ZŠ Mašov – další postup. ZM schvaluje zadaní investičního záměru a objemové studiie s cílem ověřit 

náklady na vybudování zcela nové budovy ZŠ a MŠ, variantně pak ověřit stavbu pouze nové budovy ZŠ, vše ve 

stávající lokalitě. ZM pověřuje OSM následně materiál předložit k dalšímu projednání na ZM. 
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PROJEKTY, INŽENÝRING 

DODÁVKY STAVEB 
 
 
 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného u  
Krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 464 
 

B K N, spol. s r.o. 
 
Vladislavova 29/I 
 
566 01 Vysoké Mýto 
 
 
Č. jednací:    Vyřizuje:     Datum:  

 

Věc: rekapitulace a cenová kalkulace předpokládaných projektových prací na akci  

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAŠOV, TURNOV  

/AKTUALIZOVANÉ ŘEŠENÍ 2018/ 

 
1.  Rozsah prací: 

Přehled pozemních a inženýrských objektů se stručným popisem aktualizovaného řešení: 

D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů 

SO 01 ZŠ Mašov - – aktualizace dokumentace. Předpoklad nového řešení podstatné části profesí 
(nové dispoziční řešení, nové PBŘ, statika, podstatný dopad do veškerých profesí – viz poznámka č.1 
níže)   

IO 01 Zpevněné plochy– aktualizace části dokumentace (nové výškové řešení) 

IO 02 Venkovní kanalizace – aktualizace dokumentace (nové výškové řešení) 

IO 03 Vodovodní přípojka – předpoklad využití původní PD 

IO 04 Přípojka NN, kabelové rozvody – předpoklad využití původní PD 

IO 05 Přeložka plynovodní přípojka – předpoklad využití původní PD 

IO 06 Přeložka sdělovacího kabelu (řešeno samostatně) 

IO 07 Terénní a sadové úpravy, oplocení – dílčí úpravy původního řešení 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

PS 01 Gastrotechnologie – výdej jídel – předpoklad využití původní PD 

PS 02 Vnitřní vybavení – aktualizace dokumentace (redukce původního vybavení) 

- Součástí projekčních prací bude i projednání upraveného řešení s vybraným okruhem dotčených orgánů a 
zajištění souhlasných stanovisek k novému řešení. 

- nově bude zpracován i podrobný položkový rozpočet a soupis prací 

 

Město Turnov 

Ing. Tomáš Hocke – starosta města 

/t.hocke@mu.turnov.cz/ 

 

 
 13.4.2018 



    

   

Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČO: 15028909 

465 424 472 465 424 171 Komerční banka Ústí nad Orlicí DIČ: CZ15028909 

465 424 170 E-mail: bkn@bkn.cz č.ú. 406148611/0100 Web: www.bkn.cz 

Poznámka č.1. 

- Požárně bezpečnostní řešení – navýšení počtu žáků v podkroví stávající budovu bude pravděpodobně znamenat 
změnu řešení únikových cest. Dle vypracovaného PBŘ jsme byli ve stávající budově na mezním počtu osob a mezní 
délce pro jednu únikovou cestu. S navýšením počtu osob v podkroví stávající budovy předpokládám, že by se 
schodiště muselo požárně oddělit jako CHÚC. Variantně by se řešil dalo samozřejmě řešit i druhé únikové 
schodiště. Pozor na navržený dřevěný obklad fasády u případné CHÚC, protože dle požadavků ČSN 73 0802 musí 
být na povrchové úpravy obvodových stěn u CHÚC (u nichž jsou otvory jako okna apod.) použito výrobků 

s indexem šíření plamene is = 0 mm/min, což dřevo pravděpodobně nesplní. 

- Statika – při přemístění učeben do podkroví pozor na změnu zatížení konstrukce stropu (kanceláře 250 kg/m2, 
učebny   300 kg/m2). Je možné že změna využití podkroví na učebny vyvolá požadavek na posílení únosnosti 
stávající stropní konstrukce.  

2. Cenová kalkulace projekčních prací (DSP+ DPS + IČ)  
Celková kalkulace obsahuje jednotlivé činnosti dle předpokládaného rozsahu uvedeného v bodě 1. V případě 
nerealizace některé z uvedených součástí díla bude celková cena ponížena o příslušnou dílčí část.    

Cena za zpracování PD celkem……………………………….487.000,-+DPH 
 

3. Ostatní : 

Předpokládané termíny: zahájení – 07/2018,  dokončení PD – 10/2018, IČ předpoklad dle zákonných lhůt 

Informace o společnosti BKN spol. s r.o. jsou přístupné na stránkách www.bkn.cz.    

V případě zájmu o spolupráci jsme připraveni na osobním jednání upřesnit předpokládaný rozsah projekčních 
prací. Případné nejasnosti je možné konzultovat i na níže uvedených telefonních číslech.  

Ing. Pavel Král - ředitel společnosti           -  777 605 662 

Ing. Jiří Fišer – hlavní inženýr projektu     -     777 605 664 

                                                                                          Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem 

                                                                                                                     Ing. Pavel Král 

              Jednatel společnosti BKN spol. s r.o.  



cena bez DPH cena vč. DPH

199 151 Kč 240 973 Kč

Projektová příprava + TDI (způsobilá část nákladů) - VZT 84 800 Kč 102 608 Kč

0 Kč

2 000 Kč 2 420 Kč

Propagace - VZT 2 000 Kč 2 420 Kč

2 150 563 Kč 2 602 181 Kč

REALIZACE   -  stavební nezpůsobilé 0 Kč 0 Kč

848 000 Kč 1 026 080 Kč

REALIZACE vzduchotechnika -  nezpůsobilá 0 Kč 0 Kč

REALIZACE opatření TZB  (mimo VZT) - způsobilá část 338 823 Kč 409 975 Kč

REALIZACE opatření TZB  (mimo VZT) - nezpůsobilá část 0 Kč 0 Kč

  4 386 657 Kč

Požadovaná výše podpory - stavební část + TZB bez VZT- DOTACE OPŽP 1 139 442 Kč

Požadovaná výše podpory - VZT- DOTACE OPŽP 791 776 Kč

Pozn.: Nelze žádat dotaci na samotnou realizaci vzduchotechniky

Požadavek na vlastní zdroje žadatele - při nečerpání úvěru od SFŽP 2 455 439 Kč

ZATEPLENÍ stavební úpravy Stropy PRŽAP Kč/m2 Celková cena 

(Kč bez DPH)

Celková cena 

(Kč vč. DPH)

OBVODOVÉ STĚNY 2 900 835 826,11 1 011 349,59

STŘECHY 2 200 444 663,12 538 042,38

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM 1 000 0,00 0,00

PODLAHY NA ZEMINĚ 2 500 379 875,00 459 648,75

VÝPLNĚ OTVORŮ 7 000 490 198,80 593 140,55

2 150 563,03 2 602 181,27

Vzduchotechnika Stropy PRŽAP 

Kč/(m3/h)

Celková cena 

(Kč bez DPH)

Celková cena 

(Kč vč. DPH)

Celkem uznatelné náklady 400 848 000,00 1 026 080,00

Technická zařízení budov - kromě VZT Stropy PRŽAP Kč/kW Celková cena 

(Kč bez DPH)

Celková cena 

(Kč vč. DPH)

Kondenzační kotel ZP 8 300 211 445,76 255 849,37

338 822,72 409 975,49

Text opatření

REALIZACE vzduchotechnika - způsobilá

CELKEM uznatelné

CELKOVÁ CENA

CELKEM uznatelné

Návrh opatření počítá s kompletním zateplením budovy spočívajícím v zateplení obvodových stěn budovy tepelným izolantem v tl. 160 mm (EPS šedý).  Dále se 

počítá se zateplenímstřešních konstrukcí minerální vatou v tloušťce cca 340 mm.  Podlaha na zemině ve třídách bude zateplena 140 mmm EPS. Všechna původní 

okna budou vyměněna za nová s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla U max. 0,9 W/m2K. Dveře budou vyměněny za nové s U max. 1,2 W/m2K. Pro 

získání dotace je třeba zateplit budovu na lepší parametry než jak je uvažováno v předložené projektové dokumentaci, což by znamenao drobné změny v PD. 

Plynová kotelna a otopná soustava budou uznatelné v poměru plochy původního objektu a přístaveb. 

Podmínkou získání dotace je instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do učeben. Pro stanovení výše dotace byl uvažován objemový průtok 2120 

m3/h (96 žáků a 4 učitelé - pouze stará budova, bez přístavby).

Projektová příprava - nezpůsobilá část nákladů (odhad)

SOUHRNNÝ ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Mašov

Projektová příprava + TDI (způsobilá část nákladů) - stavební + TZB

REALIZACE stavební část -způsobilá

Propagace - stavební + TZB


