
Zařízení školního stravování p.o.- rekonstrukce ŠJ Otická 

Připravovaná rekonstrukce provozu ŠJ Otická vychází z projektové dokumentace zpracované 
Ing. Janem Pospišilem, Bílovecká 1, 746 01 Opava. Tato byla zadána na základě kontrolního zjištěni 
provedeného Krajskou hygienickou stanici dne 10.06.2013, na základě kterého je nutno odstranit 
závady (nevyhovující podlahy, obklady, vzduchotechnika apod.). 

Předmětem rekonstrukce je následující: 

celková rekonstrukce vzduchotechniky s vyvolaným zásahem do nosných konstrukci budovy 
(obvodová zeď, strop) -stávající VZT neodpovidá platné legislativě ani požadavkům provozu 
školní kuchyně, vzduchotechnické zařízeni je nefunkční a ohrožuje zdraví zaměstnanců. 

dílčí výměna (doplnění) gastro vybaveni- konvektomat, 2x kotel, myčka černého nádobí 

provedeni nových keramických dlažeb (resp. povlaků z PVC) včetně hydroizolační stěrky 

provedeni nových keramických obkladů 

výměna odpadního a vodovodního potrubí, výměna vpusti, nové odvodňovací žlaby 

dílčí úpravy plynoinstalace (zejména ve vazbě na výměnu gastro vybaveni) 

rekonstrukce elektroninstalace 

Veškeré navržené práce spojené s vymenou odpadního a vodovodního potrubí, plynoinstalace 
a elektroinstalace jsou navrženy s ohledem na jejich zastaralý stav (původní rozvody z doby výstavby 
jídelny). Jejich stávající stav odpovídá stáři a nelze vyloučit poruchu s vyvoláním havarijního stavu 
v nejbližší budoucnosti. Vzhledem k uvedenému musí tedy výměně obkladů a dlažeb (dle kontrolního 
zjištěni KHS) předcházet výměna rozvodů tak, aby v budoucnu při poruše nebylo nutné nové obklady 
a dlažby bourat a lim znehodnocovat vynaložené finanční prostředky. 

Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle rozpočtu projektanta cca 6,0 mil. Kč vč. DPH. V rámci 
výběrového řízeni na zhotovitele lze předpokládat, že náklady budou o cca 1 ,O mil. Kč nižší. Zároveň 
si přispěvková organizace bude uplatňovat odpočet DPH v příslušné výši. 

Zpracovali Ing. Martin Chalupski 
Ing. Jana Onderková 



Celkové sestavení rozpočtu 
Stavební úpravy kuchyně 
k.ú. Opava-Přeměstí, p.č. 571/15 

JKSO 801 

Cena bez DPH 

Všeobecné konstrukce a práce 413000,00 

Stavebnf část 1612706,65 

Technologie kuchyně 1195500,00 

Elektroinstalace 511963,41 

Zdravotechnika+plynoinstalace 161771,09 

Vzduchotechnika 987818,00 

MaR 36156,00 

Celkem bez DPH 4918915,15 

DPH 21% 1032972,18 

Cena celkem s DPH 21% 5951887,33 
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