MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017

Bod programu:

14

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Dagmar Čabalová
Jaroslav Strnad

Název bodu:

Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo - běžecký ovál

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření :
a) odd§ 3113 pol.6121 ORJ2 ORG 1017010 000000 + 500.000,- Kč
b) odd§ 6399 pol.5901 ORJ16 ORG 7000000 000000 - 500.000,- Kč
add a) výdaje na akci : Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo
add b) snížení rezervy
T: 12. 10. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města, oddělení investic realizuje akci „Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ
Šromotovo“.
Při zpracování zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele, byla po prohlídce skutečného
stavu sportovního areálu ZŠ Šromotovo zjištěna potřeba nutné výměny nejen umělého
trávníku sportovního hřiště, ale i nutná oprava povrchu běžeckého oválu.
V rámci technické pomoci byl zpracován návrh technického řešení výměny umělého povrchu
sportovního hřiště a byla navrhnuta oprava poškozených míst běžeckého oválu.
Běžecký ovál je v menších plochách poškozen. Na povrchu dráhy jsou vidět příčné trhliny a
při podrobné prohlídce byly nalezeny zvedající se okraje běžeckého oválu. Lokálně je nutné
provést vyspravení poškozeného povrchu ( stávající povrch bude odstraněn a nově položena
obdobná skladba), celá plocha oválu bude očištěna tlakovou vodou, povrch bude nově
nastříkán dvěma vrstvami nástřiku PUR pojiva a EPDM granulátu 0,5-1,5mm v červené
barvě a nalajnován dle požadavků uživatele.
Předpokládané rozpočtové náklady na celek byly projektantem stanoveny na částku
1.700.549,- Kč bez DPH ( 2.057.664,- Kč vč.DPH).
Z toho :

sportovní hřiště 1.267.829,- Kč bez DPH (1.534.074,- Kč vč.DPH)
běžecký ovál
432.720,- Kč bez DPH ( 523.590,- Kč vč.DPH)

V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby podaly nabídku 4 firmy.
První firma v pořadí MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice předložila nabídkovou
cenu 1.494.600,- Kč bez DPH, tj. 1.808.466,- Kč včetně DPH, lhůta výstavby 22 dní.
Z toho :

sportovní hřiště 1.109.438,- Kč bez DPH (1.342.420,- Kč vč.DPH)
běžecký ovál
385.162,- Kč bez DPH ( 466.046,- Kč vč.DPH)

Druhá v pořadí se umístila firma Pavlacký s.r.o., Družstevní 102, 763 26 Luhačovice
(1.651.676,- Kč bez DPH, tj.1.998.527,96 Kč včetně DPH, lhůta výstavby 23 dní)
Z toho :

sportovní hřiště 1.220.556,- Kč bez DPH (1.476.872,- Kč vč.DPH)
běžecký ovál
431.120,- Kč bez DPH ( 521.655,- Kč vč.DPH)

Financování akce je kryto v rozpočtu Města Hranice pro rok 2017 ve výši 1.350.000,- Kč.
Aby bylo možné zrealizovat v letošním roce 2017 kompletní opravu sportovního areálu ZŠ
Šromotovo je nutné navýšit finanční prostředky o 500.000,- Kč.
Rada města svým usnesením 1767/2017 - RM 57 ze dne 22.08.2017 doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření.
Zastupitelstvu města se předkládá návrh rozpočtového opatření :
a) odd.§ 3111 pol.6121 ORJ 02
b) odd.§ 6399 pol.5901 ORJ 16

ORG 10 15024 00 0000
ORG 70 00000 00 0000

+500.000,- Kč
- 500.000,- Kč

ad a) výdaje na akci : Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo
ad b) snížení rezervy
Bez připomínkového řízení
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Přílohy:
Bez příloh
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