
 Podklad k vystoupení na členskou schůzi BD bod 6. 
 Návrh investičních akcí pro rok 2018 a 2019. 
 Informace o postupu úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi 
. 

a) Odsouhlasená rekonstrukce páteřního ležatého rozvodu teplé vody.  
Schválená investiční akce v r. 2017 - nezrealizováno. Postup řešení:  

Zpracován projekt rekonstrukce ing. Krpatou, provést realizaci s užitím předizolovaného 
trubního vedení. 
Vyhlášeno výběrové řízení na realizaci provedení díla. Přihlásil se jediný zájemce – dealer 
výrobce trubního vedení fy. Flexalen. Oslovení zástupci fy. Rehau odmítli účast na soutěži – 
důvod stísněné prostory, mimo jiné nemají certifikaci na pitnou vodu na větší průměry než 65 
mm. Finančně nákladné provedení, dle projektu v cenách obvyklých 3,2 mil Kč bez DPH. 
Soutěž byla zrušena. 
Po nové konzultaci s projektantem nejvíce poruch dochází mezi hlavním páteřním vedením a 
připojením odboček ke stoupajícím vedením v 1.NP. Dále minimum tepelné izolace 15 mm 
na páteři, která je poškozena a na odbočkách bez tepelné izolace.  
Navrhuje provést rekonstrukci přípojných trubních vedení včetně jejich uchycení na 
konzole a závěsy, vše zaizolovat tepelnou izolací tl. 20mm a páteřní rozvod zaizolovat 
s použitím pouzder s izolací síle stěny 40 mm. Při rekonstrukci provést i opravu 
tepelné izolace na rozvodech ÚT. Cena rekonstrukce jednoho domu cca 140 až 180 tis. 
Kč, závisí na velikosti opravy izolace ÚT. 
 

b) Odsouhlasená investiční akce -  nový nátěr všech zábradlí a okapniček u lodžií 
- realizaci provést ze závěsných lávek. Akce dosud nezrealizována. 

Doporučení TDI realizaci akce provést z lešení a provést opravu jižního průčelí domu 
Katovická. To je mimo schválené akce provést opravu fasády Odstranění defektů v důsledku 
eroze, opravy uvolněné části fasády, odstranění puchýřů a trhlin, zatmelení ostění oken atd., 
a provedení oprav poškozených lodžií. 
Cílem projektu je prodloužení životnosti zateplené fasády včetně lodžií. Zpracován 
výkaz výměr včetně cen obvyklých. 
Pronájem lešení (montáž, demontáž, poplatek za použití lešení, doprava) cena 1,598 mil. 
Kč bez DPH. 
Oprava fasády včetně nátěru (omytí tlakovou vodou, oprava fasády, penetrace a nátěr 
Herbol-Herbosil, zakrytí oken a dlažby) cena 3,990 mil. Kč bez DPH. 
Nátěr zábradlí (obroušení, 1x antikorozní nátěr, nátěr základní + krycí, případné zámečnické 
opravy) cena 242 ks zábradlí 1,284 mil. Kč. 
Rekonstrukce jedné lodžie – při 100% reko provedení -bourací práce, podlahové 
konstrukce včetně hydroizolace, pokládka nové dlažby  úplná cena 40 230 Kč s DPH (při 
opravě z lana cena 56 tis. Kč). Počet oprav a jejich rozsah bude určovat TDI.  
 
Hlasování: odsouhlasení rozšířené investiční akce o opravu fasády. 
 
 
Informace o postupu úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi 
 
Pražská teplárenská a.s. 
Uzavření nové Odběrové smlouvy na dodávku tepelné energie - výsledkem v r. 2017 nižší 
platba za ÚT o 500 tis. Kč, cena za 1 GJ 631,48 Kč v r. 2017, v r. 2016 z a 1GJ 700,45 Kč. 
Oblast TÚV – v prázdninových měsících bude realizována naše žádost o osamostatnění 
dodávky teplé vody pro objekt Katovická. Touto realizací se nebudeme podílet na ztrátách 
rozvodech tepelné energie s domy školka a nový dům Ústavní č. 413 (celkem 83%). 
Nutno tepelně zaizolovat rozvody teplé vody v přízemí, je přepych vytápět dům celoročně 
teplou vodu 
 



Nabídky vybudování vlastní plynové kotelny – odpojení od CZT: 
V průběhu minulého roku bylo věnováno tomuto tématu mnoho pracovního času. 
 

1. Nabídka společnosti MERKURO a Energetický fond ČR. Vytvořit pro každou sekci (tři 
vchody) samostatnou kotelnu pro ÚT a TÚV. Nabídka úspor na teple 10% ročně po 
dobu 15 let. Nutná rekonstrukce vlastních rozvodů ÚT a TÚV což nesmyslná 
investice. 
 

2. Nabídka společnosti PROMETHEUS s.r.o. dceřiná společnost Pražské plynárenské 
a. s. Lepší nabídka s provedením jedné kotelny se stacionérními kondenzačními 
kotly. Zajištění středotlakého rozvodu plynu. Nedopracována studie proveditelnosti, 
ekonomický rozbor a kouřové emise. Dohoda, počkáme až dořeší pilotní projekt 
domů Cafourkova ul. a Zelenohorská ul.  

 
 
 
Zpracoval 16. 5. 2018 
 
Ing. Jiří Růžička 
 


