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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, MUDr. Zuzana Čermáková,  Ph.D.,      
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., 
MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana Povová 
Komora studentů:, Zdenka Durďáková, Bc. Tamara Holíková, Michaela Pospěchová, Bc. Miroslav 
Seidl  
HOSTÉ: JUDr. Antonín Blahuta, prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., prof. MUDr. Jana Mačáková, CSc., 
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Ing. Iveta Nevludová,  Ing. Jana Poloková 
OMLUVENI: Klára Adamčíková, MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta 
Vrublová, Ph.D. 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Mimořádné zasedání akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě        

(dále jen AS LF OU) ve věci výběru projektové varianty rekonstrukce budovy ZW svolané na 
základě žádosti děkana LF OU podrobněji viz. příloha č. 1.  
 

Předseda senátu předal ve věci osvětlení důvodů mimořádného zasedání AS slovo děkanovi LF OU. 
Důvodem svolání AS je: 
a) Výběr projektové varianty, která bude mít finanční dopad na období funkce nového děkana LF 

OU.  
b) Není zajištěna kontinuita vedení LF OU a pravděpodobně ani kontinuita vědecké rady LF OU, 

jediná kontinuita obou období je zajištěna prostřednictvím AS LF OU. 
c) Při zpracování projektu rekonstrukce budovy ZW došlo již v předchozím období k výraznému 

zpoždění, které při dalším zpoždění bezprostředně ohrožuje čerpání 6 mil. dotace krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK).  

 
Firma STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o. (dále jen STAMONT) vypracovala souhrnnou analýzu 
předpokládaných nákladů na realizaci stavby – stavební úpravy části objektu ZW a to ve 4 
variantách v alternativě A a B podrobněji viz. příloha č. 2. 
Dle sdělení děkana LF OU vyjednává vedení fakulty společně s rektorátem OU výběr projektové 
varianty. V tuto chvíli se jako nejoptimálnější jeví varianta č. 4, která zahrnuje stavební úpravu 1. a 
2. nad. podlaží bez vybavení. Tato varianta je v souladu s potřebou jednotné stavební zakázky na 
rekonstrukci budovy bez možnosti zajistit další projektové investice. Dle vyjádření kvestorky OU 
projekt rekonstrukce vyžaduje pouze jednu projektovou dokumentaci, stavební úpravy musí být 
provedeny jako jeden celek, zakázky „nelze trhat“. Pokud se zadá výběrové řízení podle výše 
uvedeného rozsahu stavebních prací, nebude v budoucnu možné budovu ZW dále stavebně 
upravovat, nad rámec již jednou vyhlášeného výběrové řízení, protože by tím došlo k porušení 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Při realizaci varianty č. 4. B, dle finanční analýzy tajemnice LF OU, bude nutné v roce 2013 
z rozpočtu LF dofinancovat 5.411 tis. Kč. Dle tajemnice LF i kvestorky OU zůstává otázkou nakolik 
se podaří snížit cenu zakázky při výběrovém řízení a tím i budoucí zadlužení fakulty. Řádově může 
být cena nižší cca o 15%, přičemž je nutné vzhledem ke stáří a technickému stavu objektu 
předpokládat tzv. „více práce“, které by mohly opět navýšit konečnou cenu. 
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Na následné dovybavení zrekonstruovaných prostor bude nutné získat další finanční prostředky. 
Dle sdělení Dr. Blahuty bude vybavení „studeného“ bufetu částečně zajištěno ze zrušeného 
bufetu PřF OU a další dovybavení bude požadováno po nájemní firmě – budoucím provozovateli. 
Výukové místnosti by měly být postupně vybaveny prostřednictvím projektů. Prostory se mohou 
postupně dovybavovat, ze začátku mohou zůstat prázdné. Vzhledem k nesplnění časových 
podmínek projektu OPVK pro rekonstrukci objektu musí LF finance, které již získala na stavební 
rekonstrukci a vybavení učebny na budově ZW, vrátit zpět MŠMT ČR (1.479 tis. Kč). 
Dle kvestorky OU je nezbytné v rámci rekonstrukce zajistit plnou stavební připravenost, jednotlivé 
části v budově provázat stavebně jako celek.  
Kvestorka OU poukázala na problémy s finanční udržitelností provozování bufetu a Menzy OU. 
Zajištění stravování je obecně problémem celé OU. Provozování Menzy je pro OU výrazně ztrátové. 
MŠMT ČR má v záměru přestat vyplácet pro studenty dotace na stravu, studenti budou nuceni 
platit plnou cenu. Za posledních 5 let se nepodařilo OU nalézt pro Menzu pronájemce.  
Dr. Blahuta upozornil přítomné, že v případě budovy ZW se bude jednat pouze o formu 
„studeného“ bufetu. Stávající rekonstrukce však může být otázkou i stavební připravenosti na 
možnost budoucího provozování „teplého“ bufetu, nemělo by to navýšit stavební náklady. 
Dle Dr. Dvořáčka by bylo vhodné cíleně oslovit vybrané potencionální provozovatele bufetů 
s žádostí o zpracování rozvahy provozu šité na míru fakulty a poté se dále rozhodovat s ohledem 
na účel užití zrekonstruovaných prostor. Dr. Blahuta sdělil, že provozování bufetu bylo již dříve 
konzultováno s firmou zajišťující stravu na střední škole a učilišti. Kvestorka v této souvislosti 
upozornila na potřebu vycházet ze zkušeností firmy zajišťující stravování na VŠ, které se významně 
liší s ohledem na charakter výuky na VŠ a SŠ (zkouškové období, prostorová rozptýlenost 
studentů….). Dále by dle ní bylo vhodné mít tuto případnou analýzu zpracovanou písemně.   
Zástupce studentské komory, Bc. Holíková si myslí, že studenti spíše požadují zajištění „teplé“ 
stravy, o nabídku ve „studeném“ bufetu podle ní nebude s ohledem na cenu potravin tak velký 
zájem. Zástupci studentské komory se shodli, že současné zajištění stravování na fakultě je 
nedostačující. Doc. Horáček navrhuje zaměřit se na vylepšení stavu nabídky současného bufetu. 
Ve vztahu k charakteru „studeného“ nebo „teplého“ bufetu nepanovala mezi zástupci studentů 
shoda. Dle Bc. Holíkové chybí konkrétní analýza této potřeby ze strany samotných studentů.  
Kvestorka OU oceňuje úspěch vedení LF při získání dotace ve výši 6 mil. Kč od kraje. V této chvíli je 
nutné se co nejdříve rozhodnout zda rekonstrukci zrealizovat, v jaké variantě  a to vše s ohledem 
na priority a budoucí finanční závazky fakulty.  
Doc. Horáček vznesl dotaz týkající se časové zvládnutelnosti realizace projektu (realizace stavby, 
vyčerpání finančních prostředků) do konce roku 2012. Dle sdělení kvestorky OU je tento projekt 
časově zvládnutelný, pokud proběhne výběrové řízení hladce, nebude prodlužováno odvolacím 
řízením. Předpoklad zahájení rekonstrukce je září, říjen 2012. Další dotaz doc. Horáčka směřoval 
k možnosti požádat vedení KÚ MSK (donátora) o posunutí termínu dočerpání dotace, případně 
změny účelu čerpání dotace. Dle sdělení tajemnice OU není možnost posunutí čerpání dotace 
reálná, kraj má roční rozpočet, který musí naplnit. Dle vyjádření kvestorky OU je při těchto 
změnových žádostech potřeba počítat i s blížícími se podzimními krajskými volbami. Dotace je 
účelově vázána a o případné změně jejího účelu musí rozhodnout zastupitelstvo kraje.  
Dle tajemnice OU je potřeba si v souvislosti s tímto projektem uvědomit, že neustále v rámci 
fakultního rozpočtu klesají příjmy na studenty. V roce 2013 bude například v rámci Bc. studia tento 
propad na fakultě ve výši 5 mil. Kč, což bude mít přímý dopad na jednotlivá pracoviště, zejména 
pak na osobní náklady. Finanční závazek ve výši 5,5 mil. spojený s touto dotací tento propad ještě 
prohloubí. Je potřeba brát v potaz všechny tyto důsledky. 
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Mgr. Bužga se obrátil na kvestorku OU s dotazem na týkajícím se vývoje rekonstrukce budovy 
„GynPor“. V současné době probíhá výběrové řízení, 30.5.2012 zasedne výběrová komise a bude 
vybírat mezi 7 kandidáty. Po výběru dodavatele začne běžet 15 denní lhůta na odvolání, poté 
dojde po uplynutí další lhůty k nabytí právní moci. Pokud se v rámci výběrového řízení nikdo 
neodvolá, dá se předpokládat, že stavba bude zahájena na konci července. Součástí této 
rekonstrukce nesmí být stravovací prostory (neuznatelný náklad operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace). Projekt je řešen samostatně bez vazby na jiné budovy.  
Další dotaz směřoval k budově ZO. Původní záměr byl dát budovu ZO do užívání Fakultě sociálních 
studií (dále jen FSS). Další variantou je přebudování budovy ZO na ubytovací prostory koleje 
„západního stylu“ pro studenty ve spolupráci s vybraným privátním subjektem. Doc. Horáček: „Jak 
je to s finančními náklady kolejí?“ Dle sdělení kvestorky OU by tyto koleje měly být samouživitelné. 
Dr. Povová upozornila na hrozící provozní problémy související s rekonstrukcí budovy ZW, a tudíž 
nutností kompletně vystěhovat budovu v době zimního semestru, kde se nachází jedna ze dvou 
velkokapacitních učeben a další potřebné výukové prostory. V průběhu rekonstrukce budovy ZW 
lze předpokládat, že stávající pracoviště i výuka bude muset být přesunuta do jiných prostor LF. 
Dle Dr. Dvořáčka je při rozhodování v této věci podstatné slyšet i názor budoucího děkana LF.     
Doc. Horáček se v této fázi přiklání k možnosti projednat případné změny přímo s vedením kraje. 
Otázka stravování je problematická i na jiných fakultách a je potřeba brát v potaz finanční 
možnosti fakulty. 
Zástupce studentské komory Bc. Seidl se také přiklání k variantě zjistit možnost změny účelu 
čerpání dotace např. na dofinancování projektu „GynPor“.  
Předsedu AS vznesl dotaz, zda s ohledem na čas je možné tuto možnost využít? Kvestorka OU 
sdělila, že doposud nenabylo stavební povolení právní moci, proto nemůže být zahájeno výběrové 
řízení. Lhůta pro nabytí právní moci poběží během června, v této době je čas na vyjednávání 
s krajem. 
Děkan LF OU variantu změny účelu použití dotace nevidí jako reálnou. Upozorňuje, že 
zastupitelstvo se schází 1 x měsíčně. 
Dr. Dvořáček se obrátil na tajemnici fakulty s dotazem, co by znamenal pro jednotlivá pracoviště 
5,5 mil. závazek dofinancování projektu rekonstrukce budovy ZW. Rozpočet na jednotlivých 
pracovištích pro rok 2013 bude s ohledem na snížení příjmů za studenty snížen oproti současnému 
roku o 10%, realizace rekonstrukce budovy ZW by pak znamenala další snížení rozpočtu o cca 
10%,  rozpočet by byl v roce 2013 snížen na jednolitých pracovištích celkem o cca 20%. 
Dr. Čermáková vznesla dotaz, zda se rekonstrukce řeší primárně pro zajištění bufetu nebo 
velkokapacitní učebny. Dle děkana LF má rekonstrukce sloužit k oběma výše uvedeným účelům. 
Dále je si potřeba uvědomit, že budova ZW je jediná nezrekonstruovaná budova LF v areálu 
Zábřeh, je ve špatném technickém stavu, má vyšší provozní náklady. 
Předseda AS diskusi ohledně projektu rekonstrukce budovy ZW zakončil návrhem na odložení 
hlasování v této věci na další jednání senátu v červnu. Do dalšího jednání senátu zjistí vedení LF 
OU zda je možné vyjednávat s vedením MSK o změně účelu čerpání dotace, případně posunutí 
termínu čerpání. Zástupci studentské komory se pokusí získat většinový pohled studentů na 
charakter stravování v areálu Zábřeh. 
 
Příští jednání AS se uskuteční 5. 6. 2012 v 16:00 v zasedací místnosti děkanátu LF OU, Ostrava 
Zábřeh. 
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Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 28. 5. 2012 podpis 
schválil: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 28. 5. 2012 podpis 
                                        
Přílohy: 
Příloha č. 1: Žádost děkana LF OU o svolání mimořádného AS LF OU u věci výběru projektové 
varianty rekonstrukce budovy ZW 
 
Příloha č. 2: Stavební úpravy části objektu ZW, Syllabova 19 – souhrnná analýza předpokládaných 
nákladů na realizaci stavby – STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o. 
 
Příloha č. 3: Informace k rekonstrukci budovy ZW – Ing. Iveta Nevludová 
 
Příloha č. 4: Varianty rekonstrukce budovy ZW – finance - Ing. Iveta Nevludová                              
 
Příloha č. 5: Prezenční listina 
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Příloha č. 1: Žádost děkana LF OU o svolání mimořádného AS LF OU u věci výběru projektové 
varianty rekonstrukce budovy ZW 
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Příloha č. 2: Stavební úpravy části objektu ZW, Syllabova 19 – souhrnná analýza 
předpokládaných nákladů na realizaci stavby – STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o. 
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Příloha č. 3: Informace k rekonstrukci budovy ZW – Ing. Iveta Nevludová 
 

Informace k rekonstrukci budovy ZW 
 

Navržená varianta obsahuje : 
- Hrubé stavební úpravu prostoru učebny 2. NP  801 tis. Kč, 

 
- Stavební úpravy nefunkční části budovy (včetně fasády, zateplení, střechy, stavební úpravy prostoru pro 

bufet) 5.900 tis. Kč, 
 

- Vzduchotechniku 1.550 tis. Kč, 
 

- Zdravotechniku  950 tis. Kč, 
 

- Elektroinstalace 620 tis. Kč, 
 

- Vedlejší náklady 300 tis. Kč. 
Cena celkem  10.121 tis. Kč. 

 
Vzhledem k nesplnění časových podmínek projektu OPVK pro rekonstrukci objektu musí LF finance, které byly  určeny 
na stavební rekonstrukci a vybavení učebny, vrátit zpět MŠMT (1.479 tis. Kč). 
Neobsahuje stavební úpravy funkční části budovy, již fungující : anglické dvorky, výměna starých oken, zateplení  
fasáda a terénní úpravy. Neobsahuje vybavení bufetu. Neobsahuje definitivní stavební přípravu učebny ve 2. NP a její 
vybavení nábytkem.  
Cena celkem je cenou bez DPH. 
Vysoutěžená cena v rámci VŘ by mohla být o 15% nižší, tj. 8.603 tis. Kč. 
Předpokládaná DPH je ve výši cca 15% (OU je plátce DPH a používá koeficient) tj. 1.290 tis. Kč. 
Cena celkem včetně DPH je 11.411 tis. Kč. 
Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektu lze předpokládat tzv „více práce“, které by mohly navýšit konečnou 
cenu. 
Pokud se zadá VŘ podle výše uvedeného rozsahu stavebních prací, nebude v budoucnu možné budovu ZW dále 
stavebně upravovat, nad rámec již jednou vyhlášeného VŘ, protože by tím došlo k porušení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 
V budově ZW nebude prostor pro velkokapacitní učebnu úplně stavebně připraven. Stavební příprava před instalací 
nábytku cca 800 tis. Kč. 
V budově ZW nebude vybaven bufet. 
Vybavení učebny i bufetu je spojeno s dalšími náklady. 
Dotace MSK pro rok 2012 na reko budovy ZW je 6.000 tis. Kč. 
Z rozpočtu LF bude muset být dofinancováno 5.411 tis. Kč v roce 2013. 
Dotace MSK musí být vyčerpána do konce 2012. 
V průběhu rekonstrukce budovy ZW lze předpokládat, že stávající pracoviště i výuka bude muset být přesunuta do 
jiných prostor LF. 
Úkoly pro vedení LF : 

- Rozhodnout s konečnou platností o rekonstrukci budovy ZW s přihlédnutím k finančnímu závazku fakulty 
v roce 2013. 

- Stanovit termín zahájení a ukončení prací na rekonstrukci budovy ZW s ohledem na termín čerpání dotace 
MSK, organizační zajištění výuky a fungování pracovišť. 

- Předat podklady rektorátu pro přípravu VŘ. 
- Zpracovat a začít realizovat časový harmonogram přesunu pracovišť a výuky z budovy ZW. 
- Určit zodpovědnou osobu z řad vedení LF za koordinaci celé akce. 

 
 
V Ostravě, 23.4.2012 
Zpracovala : Ing. Nevludová  
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Příloha č. 4: Varianty rekonstrukce budovy ZW – finance - Ing. Iveta Nevludová 
 

Varianta A  varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

hrubá stavební příprava prostoru učebny 801 801 801 801 

stavební úprava zatím nefunkční části ZW 6 168 6 168 6 168 5 900 

stavební úprava stávající funkční části ZW 1 627 1 627 1 627 1 627 

vzduchotechnika 1 662 1 662 1 550 1 550 

zdravotechnika 1 019 1 000 1 000 950 

elektroinstalace 650 630 630 620 

vybavení bufetu (kuchyně) 1 542 100 1 541 0 

vedlejší náklady 333 300 300 300 

celkem bez DPH 13 802 12 288 13 617 11 748 

předpoklad snížení ceny ve výběrovém řízení -2 070 -1 843 -2 043 -1 762 

cena bez DPH konečná 11 732 10 445 11 574 9 986 

DPH (asi 15%) 1 760 1 567 1 736 1 498 

cena celkem včetně DPH 15 562 13 855 15 353 13 246 

dotace MSK 6 000 6 000 6 000 6 000 

závazek doplatku LF 9 562 7 855 9 353 7 246 

     

Finance na rekonstrukci a vybavení učebny z projektu OPVK musí LF vrátit pro nesplnění termínu využití. Z uvedeného důvodu 
je zahrnuta pouze hrubá stavební příprava prostoru učebny. 

Stavební úprava nefunkční části budovy ZW obsahuje reko prostoru pro bufet (kuchyň) a další nutné stavební práce. 

Stavební úpravy stávající funkční části ZW : úpravu anglických dvorků, výměnu starých oken, zateplení a fasádu, terénní úpravy. 

Vybavení bufetu (kuchyně) podle rozsahu využití.    

 

Varianta B varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

hrubá stavební příprava prostoru učebny 801 801 801 801 

stavební úprava zatím nefunkční části ZW 6 168 6 168 6 168 5 900 

vzduchotechnika 1 662 1 662 1 550 1 550 

zdravotechnika 1 019 1 000 1 000 950 

elektroinstalace 650 630 630 620 

vybavení kuchyně 1 542 100 1 541 0 

vedlejší náklady 333 300 300 300 

celkem bez DPH 12 175 10 661 11 990 10 121 

předpoklad snížení ceny ve výběrovém řízení -1 826 -1 599 -1 799 -1 518 

cena bez DPH konečná 10 349 9 062 10 192 8 603 

DPH (asi 15%) 1 552 1 359 1 529 1 290 

cena celkem včetně DPH 13 727 12 020 13 519 11 411 

dotace MSK 6 000 6 000 6 000 6 000 

závazek doplatku LF 7 727 6 020 7 519 5 411 
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Finance na rekonstrukci a vybavení učebny z projektu OPVK musí LF vrátit pro nesplnění termínu využití. Z 
uvedeného důvodu je zahrnuta pouze hrubá stavební příprava prostoru učebny. 
Stavební úprava nefunkční části budovy ZW obsahuje reko prostoru pro bufet (kuchyň) a další nutné stavební 
práce. 

Vybavení bufetu (kuchyně) podle rozsahu využití.    

 
23.4.2012, Ing. Iveta Nevludová 
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Příloha č. 5: Prezenční listina 

 


