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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
 - informace o průběhu přípravy realizace zateplení pavilonů E a F nemocnice v 
Českém Brodě. 
 
Zastupitelstvo města revokuje: 
 
 - usnesení č. 133/2019 ze dne 4. 12. 2019. 
 
Zastupitelstvo města nesouhlasí: 
 

 - s realizací projektu zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě a 
pověřuje odbor rozvoje zajištěním podkladů pouze na opravy střechy pavilonu E 
nemocnice, budovy č. p. 1311 v Českém Brodě. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města schválilo dne 4. 12. 2019 svým usnesením č. 133/2019 realizaci 
projektu zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě.  Na projekt byla z 
rozpočtu OPŽP přidělena dotace ve výši 2,013 mil Kč, předpokládané náklady na 
stavbu činily v roce 2019 7,641 mil Kč. Na projekt není zpracována projektová 
dokumentace a přetrvává problém s jejím zajištěním - o zpracování PD není i přes 
opakované oslovení projektantů zájem.  Nabídka na zpracování projektové 
dokumentace, zajištění TDS a AD je odhadována minimálně na částku 1,330 mil. Kč 
včetně DPH. Realizaci projektu je třeba dle dotačních podmínek zajistit do konce 
roku 2023, tzn. v co nejkratší době zadat zpracování PD. 
Odbor rozvoje navrhoval radě města i zastupitelstvu nepřijmout dotaci na zateplení 
obvodového pláště a střechy pavilonu a realizovat pouze opravu střechy pavilónu E, 
která je v havarijním stavu. Odhadované náklady na zpracování PD a realizaci této 
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části, by činily 2.647.250 Kč včetně DPH, na realizaci opravy střechy nelze použít 
přidělenou dotaci z rozpočtu OPŽP. 
Vzhledem k vývoji pandemie Covid, s tím souvisejícím poklesem příjmů města a 
nynějšímu navýšení cen izolačních hmot - předpokládá se navýšení ceny realizace o 
minimálně 20 %, které nezohlední poskytovaná výše dotace, předkládáme toto k 
novému rozhodnutí. 
Odbor rozvoje oslovil nájemce s výzvou k vyjádření o zvýšení nájemného vzhledem k 
této investici i s ohledem na ušetření jejich nákladů na vytápění. Většina nájemců s 
navýšením nájmu nesouhlasila. Případné úspory na nákladech by se projevily ve 
vyúčtování energií nájemcům, návratnost městu není, leda by došlo k navýšení 
nájmů. 
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 133/2019 ze 
dne 4. 12. 2019 o souhlasu s realizací projektu na zateplení pavilónu E a F 
nemocnice a souhlasit pouze s opravou střechy pavilonu E. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace z rozpočtu OPŽP  2.013.534,60 Kč 
Náklady na zateplení pavilonu E a F a zpracování PD min. 8.971.000 Kč 
Spoluúčast ve výši cca 6.958.000 Kč (rozpočet 2018) bude v případě rozhodnutí o 
realizaci hrazena z fondu nemocnice v roce realizace (2022-2023). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.1. Veřejná prostranství a veřejné budovy. 
 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

 
 


