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Město Bruntál – zřizovatel školy
MěÚ Bruntál
k rukám p. Lumíra Hrbáče
Nádražní 20
Bruntál
Nutné opravy, rekonstrukce, modernizace v ZŠ Okružní:
Vycházím z materiálů, které jsem zasílal již dříve (opakovaně) zřizovateli vždy s návrhem
rozpočtu:
A. „Velké“ akce
1. Oprava hlavních vchodových dveří (bezpečnost, úniky tepla,…) včetně posunu dveří,
vzniku prostor pro kolárnu, „vrátnici“: 700 t.
2. Dokončení výměny oken v tělocvičně + nářaďovnách, včetně únikových východů –
750 t. Kč
3. Zřízení - rekonstrukce školní zahrady – projekčně připraveno: 420 t. Kč
4. Přístavba vchodového traktu - rozšíření prostor pro vznik nové učebny pro školní
dílny a rozšíření prostor pro stávající prostorově nevyhovující odd. ŠD: 2.000 Kč
5. Větší opravy střechy – nejlépe generální rekonstrukce i se zastřešením atrií – zatéká na
několika místech, dosud řešíme vždy provizorními opravami
6. Oprava rozvodů TUV – v roce 2015 celkem 6 oprav (prorezavělé potrubí – časovaná
bomba!)
7. Výměna oken v celé škole – 3.500 t. Kč
8. Rekonstrukce školního hřiště oprava travnatého hřiště+ oválu, vč. zvýšení bezpečnosti
9. Oprava elektroinstalace – původní hliníkové rozvody bude potřeba vyměnit: ? Kč
10. Modernizace učebny Fyziky: 1.200 t. Kč
11. Zateplení stropních konstrukcí tělocvičen 300 t. Kč
12. Modernizace PC učebny + server – 200 t. Kč
Školní jídelna
a. Boční vchod do jídelny pro „cizí strávníky“ – oprava dveří, předsíň –
návaznost na nový chodník v rámci revitalizace sídliště: 200 t. Kč
b. Nový konvektomat - jídelna 450 t. Kč (dle cen 01/2016)
c. Nová vzduchoventilace/rekuperace ŠJ – 1.200 t. Kč
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„Menší“ akce
Oprava alarmu – t.č. nefunkční , 02/2016 proběhne revize, návrh opravy – cca 60 t. Kč
Oprava oplocení hřiště – poškozené oplocení, nefunkční, možnost úrazu – 30 t. Kč
Kamerový + docházkový systém – cca 80. t. Kč
Oprava okenních žaluzií – nefunkční, v jižních třídách nutnost zastínění: 80 t. Kč
Podlaha tělocvičny – oprava nátěrů 150 t. Kč
Tělocvičny – oprava obložení - nebezpečí úrazu: 40 t. Kč
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