
 

Mimořádné jednání ZO dne 20.3.2019 

Historie Vzdělávacího centra 

 

1. Historie budovy U Floriánka č.p. 57 

O tuto budovu byl veden soudní spor od roku 1993. V té době ještě nebyla obec Vranovice 

vlastníkem budovy. 

-  Obec koupila nemovitost v r. 1995 od manželů Koštuříkových 

- Obec v letech 1996 – 1997 investovala do rekonstrukce budovy. 

- V r. 2007 byla budova U Floriánka č.p. 57 zapsána do konkurzní podstaty úpadce 

Agrodružstvo Vranovice (původní vlastník). Tímto úkonem fakticky obec Vranovice 

přišla o tuto budovu. 

- O této doby se vedly soudní spory o tuto budovu: 

Výsledek soudních sporů: 

- R. 2010 – Krajský soud zamítl vylučovací žalobu obce 

- R. 2011 – Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání obce. Obec podala proti tomuto 

rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudu. 

- R. 2013 – Nejvyšší soud potvrdil usnesení Krajského soudu i Vrchního soudu. Obec 

se nesmířila ani s tímto rozhodnutím a podala stížnost k Ústavnímu soudu. 

- R. 2014 – nález Ústavního soudu dal za pravdu Obci Vranovice a zrušil usnesení 

Krajského, Vrchního i Nejvyššího soudu. 

 

2. Vlastnický vztah obce Vranovice k budově U Floriánka č.p. 57 

Vlastnický vztah se řídil průběžnými výsledky soudního sporu, který se táhl více než dvacet 

let. 

- Majitelem od r. 1995 – kupní smlouva 

- Ztráta vlastnictví budovy – r. 2007 – budova zapsána do Konkurzní podstaty. 

- Opětovným majitelem budovy od r. 2012 – kupní smlouva se Správkyní konkurzní 

podstaty Agrodružstva Vranovice. Kupní cena 2.200.000,-Kč (300.000,-Kč dotace 

od JmK). Od tohoto roku se stala obec nezpochybnitelným vlastníkem budovy. 

Kupní smlouva byla uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí Vrchního 

soudu v Olomouci. 
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- Na základě Nálezu Ústavního soudu obec Vranovice uplatnila vrácení kupní ceny 

od Správkyně konkurzní podstaty. Kupní cena byly vrácena v částce: 1.837.000,-Kč. 

Zbývající částka (363.000,-Kč) se dále vymáhá. 

- Mimo to se Obec Vranovice domáhá náhrady škody na Českém státu za průtahy 

v soudních řízeních. 

 

 

 

3. Vliv vývoje soudních sporů o budovu U Floriánka č.p. 57 na školství a sociální služby 

v obci Vranovice 

Ztráta vlastnictví budovy v r. 2007 vyvolala základní nejistotu obce v zajištění základního 

školství a v poskytování základních sociálních služeb (obědy pro žáky ZŠ a pro seniory). 

Tato skutečnost se stala zásadním impulsem pro komplexní řízení obce v oblasti školství a 

sociálních služeb v obci: 

- Jeden z podnětů pro plánování výstavby DPS se zajištěním školního stravování 

a stravování pro seniory 

- Školství: a) zajištění faktické funkčnosti prvního stupně ZŠ. (operativní – krizové 

řešení vzniklého stavu) 

                b)  příprava komplexního řešení školství v naší obci. 

  

4. Krizové řešení školství 

- Uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ a Správkyní konkurzní podstaty 

- Řešení budoucnosti ZŠ v obci i v návaznosti na plány MŠ na redukci Základního 

školství v ČR. 

5. Rekonstrukce budovy U Floriánka č.p. 57 – komplexní řešení školství a vzdělanosti 

První záměry řešení budovy U Floriánka byly projednány v Radě obce dne 18.3.2013. 

V měsíci červenci 2013 byla definována základní představa o plánovaném využití celého 

objektu: 

Pod „jednu střechu“ soustředit první stupeň ZŠ a vytvořit podmínky pro kvalitní mimoškolní 

aktivity pro všechny generace – pro vzdělávání všech generací, moderní pojetí knihovny a 

ZUŠ. 

- Červenec 2013 – vypsání výběrového řízení na zhotovení studie pro Vzdělávací 

centrum. 

Zadání bylo specifikováno následovně: 
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Součástí vzdělávacího centra bude: 
-  základní škola pro I. stupeň 

-  družina pro 60 dětí 
-  ZUŠ 

-  veřejná knihovna 

-  dvorní trakt a celou nezastavěnou plochu využít pro relaxaci (menší hřiště s umělým 
povrchem, pískoviště, parková úprava s lavičkami a prvky pro aktivní odpočinek dětí). 
 

Předloženy byly 3 studie 

- KT architekti, Kroftova 35, Brno, Ing. Pavel Klein - předpokládané náklady 

20 mil. Kč 

- Ing. Leona Tupá – předpokládané náklady 41 mil Kč 

- STEMIO a.s., Široká 36/5, Praha 1, Ing. Vladimír Pokluda – předpokládané náklady 

32 mil. Kč 

 

Předložené studie byly zveřejněny na webových stránkách obce a dne 21.11.2013 proběhla 

beseda s veřejností. 

Mimo předložené studie byla prezentována studie Ing. Korčáka a Ing. Matějky jako 

připomínky k předloženým studiím. Jelikož na studii předkladatelé uplatňovali autorské 

právo, tak nebyla studie dále předmětem dalšího posuzování. 

Průběh besedy byl projednán dne 25.11.2013 ne jednání Rady obce s následujícími závěry: 

 zajistit bezbariérovost pro celý objekt 

 rozhodnout zda navrhovaný bazén ANO či NE 

 umístění a orientace tříd 

 průjezd do celého areálu 

 zajistit připravenost stavby pro případnou výzvu k žádostem o dotaci z EU pro 
plánovací období r. 2014 -2020. Předpokládaný termín první výzvy: konec r. 2014 – 
začátek r. 2015. 

 
 

6. Komplexní řešení školství a vzdělanosti v obci Vranovice 

Konečné zadání pro výběrové řízení na provedení projektové dokumentace bylo 
schváleno na jednání Rady obce dne 3.2.2014. 
Kritéria pro konečné řešení zadání pro projektovou dokumentaci byly: 

- komplexnost řešení s provázáním na celkový rozvoj obce 

- komplexnost z pohledu nedostatečného zajištění sportovišť pro mládež v obci 
- požadavek, aby celý objekt se stal, nejen školou pro první stupeň ZŠ, ale aby stal 

budoucím střediskem umožňujícím celoživotní vzdělávání a celkovou vzdělanost 

- určitá nadčasovost a využití moderních prvků pro výuku 

 

7. Projektová dokumentace 
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Obec Vranovice vypsala dne 14.2.2014  výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky 

„Zhotovení projektové dokumentace pro Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovice“. 

Dne 3.3.2014  došlo výběrovou komisí k úřednímu otevření obálek a následně  Rada obce na 

svém jednání dne 17.3.2014 vyhodnotila předložené  nabídky. 

                                                                                          cena bez DPH                     uspěl/neuspěl 

 STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.                    608.000,-Kč                          neuspěl 
 PROST Hodonín s.r.o.                            535.610,-Kč                             uspěl 
 Ing. arch. Ondřej Skála                           697.000,-Kč                           neuspěl 
 DOMIA ART s.r.o.                                 1.632.000,-Kč                           neuspěl 
 MORAVIA BUILDING s.r.o.                  1.600.000,-Kč                           neuspěl 
 Ing. arch. Pavel Klein                               788.000,-Kč                           neuspěl 
 CIPRYS s.r.o.                                          1.880.000,-Kč                           neuspěl 

 
 
 
 
Doplnění (aktualizace) projektové studie v návaznosti na hygienické a požární aktuální 
předpisy: 

 

Bylo požadováno zachování stávajícího průjezdu pro možnost vjetí menšího nákladního 

automobilu do dvorní části; dále bylo požadováno bezbariérová řešení v celém 

objektu. 
 

OBJEMOVÉ UKAZATELE 

 

 Stavební úpravy Přístavba 

Původní studie 3.650m3 4.445m3 

   

Aktuální studie 3.650m3 5.490m3 

 
Obecně dojde oproti původní studii při dodržení zejména hygienických norem (vyhl. 

č. 343/2009 Sb. Zz. 258/2000 Sb. Ve znění z. 274/2003 Sb.),  a požadovaného zázemí tohoto 
druhu objektu k nárustu zastavěného objemu. Je nutné k objektu řešit zázemí, zejména 
technické a skladovací; k bazénové hale zázemí sociální, zázemí technologie a zajištění 
vzduchotechniky; k prostoru tělocvičny zázemí sociální. 

 
Nová studie byla zpracována na základě geodetického zaměření, na základě konzultace 

se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení a se zpracovatelem bazénové technologie, a 
také s ohledem na hodnotu úrovně hladiny stoleté vody. 
V Radě obce schváleno dne 9.6.2014. 
ZO vzalo na vědomí dne 19.6.2014 

 

8. Plán investic a oprav na rok 2015 

V plánu investic a oprav na rok 2015 byla realizace Vzdělávacího centra rozdělena do 3. etap: 



-5- 
 

- Demolice objektů určených k odstranění 

- Získat stavební povolení na I. Etapu Vzdělávacího centra 

- Vytvořit Vizi vzdělávání, ve které bude zakomponována výstavba Vzdělávací centra 

Plán investic a oprav na rok 2015 byl schválen v Radě obce dne 24.11.2014 a v ZO 

dne 18.12.2014. 

9. Plán rozvoje Obce Vranovice na r. 2015 – 2018 

Plán rozvoje na 4 roky byl sestaven zejména z důvodu koncepčních a plánované 

investice do Vzdělávacího centra. 

Plán rozvoje řešil jako nejzákladnější bod – podporu vzdělávání v obci. 

Již zde byla definována obsahová náplň nově připravovaného Vzdělávacího centra. 

Plán rozvoje obce na roky 2015 – 2018 byl schválen: 

- V Radě obce dne 10.11.2014 

- V ZO dne 18.12.2014 (všemi přítomným 14 hlasy) 

 

10.  Demolice objektů určených k odstranění 

-  Vypsáno výběrové řízení na provedení demolice: 19.5.2015 

- Vyhodnocení výběrového řízení: 10.6.2015 

                                                                       Cena včetně DPH                       uspěl/neuspěl 

- HaSt, spol. s r.o.                                       713.661,-Kč                            neuspěl 
- Zajíc – Zborovský, s.r.o.                          508.006,-Kč                             uspěl 
- MUSTELA s.r.o.                                         604.674,-Kč                            neuspěl 

Realizace v r. 2015 

ZO informováno na jednání dne 25.6.2015 

 

11.  Vize vzdělávání 

Vzdělávací centrum se stalo základem pro vznik Vize vzdělávání na roky 2015 - 2020. 

Tato byla schválena Radou obce dne 25.5.2015. 

Na jednání ZO byla projednána dne 25.6.2015 

 

12. Stavební povolení, organizace a příprava stavby 

Stavební povolení bylo vydáno zvlášť na první a druhou etapu výstavby. 
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-  Stavební povolení na první etapu vydáno dne 18.6.2015, nabytí právní moci dne 

21.7.2015. 

- Stavební povolení na druhou etapu vydáno dne 19.6.2015, nabytí právní moci dne 

21.7.2015. 

 

13. Výběrové řízení na I. Etapu Vzdělávacího centra 

a)  Organizace výběrového řízení 

Nabídku předložili dva zájemci: 

- Eurovision a.s. – cena 44.000,- Kč bez DPH 

- EuroPace s.r.o. – cena 75.000,- Kč bez DPH 

Rada obce schválila Příkazní smlouvu se společností EUROVISION dne 7.11.2016 

b) Výběrové řízení na zhotovitele 

- Předpokládaná hodnota stavby (položkový rozpočet): 50.051.000,-Kč mil Kč bez 

DPH 

- Předložené nabídky: 

                   Uchazeč                    nabízená cena bez DPH                   splnění podmínek 

-  PSK Group spol. s r.o.       42.974.599,31 Kč                                         ano 

- INSTA CZ spol. s r.o.           44.741.991,35 Kč                                         ano 

- 3V+H s.r.o.                          46.249.999,-Kč                                              ano 

- Vašstav s.r.o.                       47.489.535,75 Kč                                         ano 

Výběrová komise vybrala vítěznou nabídku PSK Grop spol. s r.o. 
Rada obce schválila vítěznou nabídku dne 26.4.2017. 

ZO vzalo výsledky výběrového řízení na vědomí na svém jednání č. 2/2017 dne 

27.4.2017. 

Vysoutěžená cena byla o 7.076.401,-Kč nižší než cena rozpočtovaná. Vysoutěženo na 

úrovni 85,9% z ceny rozpočtované. 

 

14.  Historie výstavby I etapy Vzdělávacího centra 

Historie stavby a nákladů: 

- Smlouva byla schválena Radou obce dne 26.4.2017, ZO vzalo toto rozhodnutí na 

vědomí na jednání ZO dne 27.4.2018, usnesení č. 3.2. 
Cena: 42.974.599,31,-Kč bez DPH 

           51.999.265,17,-Kč s DPH 
 

- Dodatek č. 1 – schválen Radou obce dne 13.11.2017, usnesení č. 1.1. 
Snížení ceny o 355.534,20 bez DPH 
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Cena: 42.619.065,11,-Kř bez DPH 
          51.569.068,78,-Kč s DPH 

- Dodatek č. 2 – schválen Radou obce dne 5.2.2018, usnesení č. 1.2. 
Snížení ceny o 378.400,-Kč bez DPH 

Cena: 42.240.665,-Kč bez DPH 
           51.111.205,-Kč s DPH 

- Dodatek č. 3 – schválen Radou obce dne 14.5.2018, usnesení č. 1.2. 
Navýšení ceny o 2.303.744,-Kč bez DPH, z toho činí navýšení rozsahu prací (práce 

z II etapy) částku 1.961.765,64,-Kč 
Cena: 44.544.410,-Kč bez DPH 

           53.898.736,-Kč s DPH 

- Dodatek č. 4 – schválen Radou obce dne 23.8.2018 
Nedošlo ke změně ceny. Došlo k posunutí termínu pro plnění v rozsahu dle dodatku 

č. 3. 

- Dodatek č. 5 – schválen Radou obce dne 1.10.2018, usnesení č. 1.1. 
Navýšení ceny o 1.265.423,-Kč 

Cena: 45.809.832,-Kč bez DPH 
           55.429.897,-Kč s DPH 

 

Celkové vyhodnocení: 
Celkové navýšení ceny: 2.835.233,-Kč bez DPH 
Z toho navýšení ceny z důvodu zvýšení rozsahu prací: 1.961.765,-Kč (práce 

z II. Etapy – spojovací krček mezi budovami. 
Navýšení ceny s vyloučením změny rozsahu prací: 873.468,-Kč bez DPH 

 

15. Výběrové řízení na II. Etapu Vzdělávacího centra 

a) Organizace výběrového řízení 

Společnost EUROVISION předložila nabídku na 44.000,-Kč bez DPH. 

Rada obce schválila Příkazní smlouvu se společností EUROVISION dne 19.2.2018 

b) Výběrové řízení na zhotovitele 

- Předpokládaná hodnota stavby (položkový rozpočet): 24.586.000,-Kč mil Kč bez 

DPH 

 

- Předložené nabídky: 

                   Uchazeč                            nabízená cena bez DPH             splnění podmínek 

- Stavební firma PLUS s.r.o.                           22.150.000 Kč                    ano 

- 3V + H. s r.o.                                                  26.499.999 Kč                    ano 

- Moravská stavební unie MSU s.r.o.           28.461.599 Kč                   ano 

- PSK Group, spol. s r. o.                                 22.889.847 Kč                   ano 

Stavební firma PLUS s.r.o. byla vyzvána k doložení podkladů pro uzavření smlouvy a ke 
zdůvodnění předložené ceny. Z důvodu nepředložených požadovaných dokladů byla 
Stavební firma PLUS s.r.o. vyloučena z výběrového řízení. 
Výběrová komise vybrala dne 27.8.2018 vítěznou nabídku PSK Grop spol. s r.o. 
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V ZO schválena vítězná nabídka dne 10.9.2018 

Vysoutěžená cena byla o 1.696.153,-Kč nižší než cena rozpočtovaná. Vysoutěženo na 

úrovni 93,1 % z ceny rozpočtované. 

 

16. Historie výstavby II. etapy Vzdělávacího centra 

Historie stavby a nákladů: 

- Smlouva byla schválena v ZO dne 10.9.2018, 
Cena:  22.889.847,-Kč  bez DPH 

            27.696. 715,- Kč s DPH 
 

- Dodatek č. 1 – schválen Radou obce dne 4.2.2019, usnesení č. 1.2. 
Navýšení ceny o 865.898,- bez DPH 

Cena: 23.755.745,-Kč bez DPH 
          28.744.451,-Kč s DPH 

K vícenákladům došlo zejména z důvodu nutnosti nedostatečné statiky 

rekonstruovaného nemovitosti. Nutno přidat mikropiloty.  

Dodatek č. 1 byl schválen v Radě obce dne 

 

17. Finanční zajištění výstavby 

Finanční zajištění výstavby vzdělávacího centra bylo v ZO projednáváno: 

a) První etapa 

- Při schvalování Rozpočtu obce na rok 2018 – tj. 14.12.2017 (pro 13, 0, 0) 

- Schválení Úvěrové smlouvy se Sberbank na 25 mil Kč – ZO dne 23.2.2017 

b) Druhá etapa 

- Při schvalování Rozpočtu obce na rok 2019 . tj. – ZO dne 20.12.2018 

- Schválení Úvěrové smlouvy se Sberbank na 15 mil Kč – ZO dne 10.9.2018 

 

18. Doprovodné náklady 

Doprovodné náklady jsou náklady nejen za stavbu ale i např.: 

- Veškeré poplatky (stavební povolení, geometrická zaměření, atd.) 

- Studie 

- Projektová dokumentace 

 

- Stavební dozor 

- Autorský dozor 
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- Bezpečnost práce 

 

19. Hodnota nemovitostí 

Účetní hodnota nemovitostí je určena aktuální zůstatkovou cenou + veškeré 

náklady na rekonstrukci. 

Aktuální cena nemovitosti je cena pořízení – účetní odpisy, které jsou dané 

zákonem. 

 

20. Celkové posouzení vynaložených nákladů 

a) Srovnání nákladů studie x projektových x skutečných (pouze náklady za 

stavbu 

Základní rozdíl mezi odhadovanými náklady jednotlivých studii a projekční cenou 

je v: 

- V navrhovaných objemech stavby (zastavěná plocha, obestavěné m3, v případě 

bazénu i technologie) 

- V legislativě: zejména změna legislativy u hasičů a u hygieny 

- Časové hodnocení – ceny prací jsou určeny v čase jednak inflací, ale zejména 

v posledních dvou letech naprostým nedostatkem pracovních sil. 

  

b) Skutečně vynaložené náklady 

Vysoutěžené ceny stavby, ale i konečné ceny za stavbu jsou výrazně nižší než 

cena projektovaná. 

 

21. Celkové hodnocení komplexního řešení problematiky budovy U Floriánka 57 

a) Existenční posouzení 

Před cca 12 lety jsme zdědili průšvih v majetkoprávním vztahu celé budovy. 

Z právní nejistoty budova dlouhodobě chátrala. 

b) Koncepční řešení 

Po nabytí právní jistoty bylo připraveno koncepční řešení v návaznosti na 

celkový rozvoj obce s důrazem: 

- Na zajištění sociálních služeb 

- Na vzdělání a vzdělanost všech věkových a zájmových skupin 
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- Na pohybový rozvoj 

- Na začlenění celé budovy do komplexního stavebního rozvoje obce (Náměstíčko, 

Floriánek, plánovaná naučná stezka atd.) 

 

 

 

Ve Vranovicích dne 11.3.2019 

 

Vypracoval: Ing. Jan Helikar 

 


