
 

Zápis č. 7 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 24.5.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner Jaroslav Čermák 

Radek Pospišilík  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Ladislav Mlčák  

Michal Zácha Emil Krestýn 

Dan Hos Radek Pospišilík 

Jiří Draška  

 Hosté: 

 Ing. František Zlámal 

  

Program: 

1. Kontrola usnesení z 6. jednání komise 

2. Schválení HMG komise  na II. pololetí 2011  

3. Rozvojové záležitosti – připravované akce  

4. Žádost o dotaci  z programu podpory TI – Byt studio a.s. 

5. Informace  k probíhajícím  výběrovým řízením 

6. KD na stavbě Tyršova mostu 

7. Různé 

 

 

 

 



Zápis: 

1. Kontrola úkolů z 6. jednání investiční komise 

Předseda komise provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 6. a konstatoval, že úkoly byly splněny.  

Komise odsouhlasila doplnění bodu programu č.4 o žádost schválení podpory TI p. Smékala 

2. Schválení HMG komise  na II. pololetí 2011  

Komise  schválila  předložený harmonogram jednání komise na II.pololetí 2011  se změnou 
termínu  komise č. 9 z 19.7.2011 na  15.7.2011 z důvodu  nepřítomnosti předsedy a 
některých členů  komise. 

HARMONOGRAM JEDNÁNÍ  
INVESTI ČNÍ A ROZVOJOVÉ KOMISE 

II. pololetí 2011 
    

I a R  komise č. Datum jednání 
9 (pátek) 15.07.2011 ve 13:00 
10 (úterý) 16.08.2011 ve 13:00 
11 (úterý)   6.09.2011 ve 13:00 
12 (úterý) 27.09.2011 ve 13:00 
13 (úterý) 18.10.2011 ve 13:00 
14 (středa)  2.11.2011 ve 13:00 
15 (úterý)  22.11.2011 ve 13:00 

16 (úterý)   6.12.2011 ve 13:00 

  
 

3. Rozvojové záležitosti – připravované akce  

Vedoucí oddělení koncepce, rozvoje a GIS Ing. Zlámal František  seznámil  komisi 
s přípravou projektů , které bude  odbor rozvoje zajišťovat  po schválení  rozpočtových  
opatření na  tyto  akce: 

Cyklostezka do Čekyně 

Předpokládaná cena projektové dokumentace 400 tis. Kč trasa  cyklostezky  vede podél 
státní komunikace  z Předmostí  do Čekyně. Byly zpracovány 2 varianty  vedení trasy a 
osadní výbor preferuje trasu podél  státní komunikace. Komise navrhuje  projednat  vedení  
cyklostezky v osadním výboru místní části Předmostí  včetně porovnání finanční a technické 
náročnosti obou variant. 

Rekonstrukce komunikace Svépomoc II 

Tato rekonstrukce byla již zařazena v plánu  oprav a rekonstrukcí  v roce 2007. Z důvodu 
rekonstrukcí  technické infrastruktury  uložené v komunikaci nebyla komunikace 
zrekonstruována. 

IPRM  - Husova 11,13,15,17  a Kojetínská 22,24,26,28 

Předpokládaná cena  za  projekty  pro stavební povolení 2100 tis. Kč 

Komise  požaduje na příští jednání  pozvat  Ing. Mikulovou k seznámení členů komise  
z programem  IPRM pro rok 2012 a další roky. 

Jižní čtvrť I - 2. etapa 

Projekt  dopravní a technické infrastruktury v předpokládané ceně 630 tis.Kč pro dokončení  
investice  zahájené v roce2010 v rámci programu IPRM 



Stezka do Dluhonic  

Projekt  pro stavební povolení c ceněn 55 tis. Kč, který řeší  realizaci stezky do Dluhonic 
podél Prechézy. 

Hradní příkop zámku 

Předmětem  je  projekt statické posouzení hradeb včetně opravy štítu sousedního domu. Cena  
51 tis. Kč. 

Obnova  městského domu a  domu TGM 8 

 Na obnovu  městského domu  je zpracovaná studie   obsahující  9 etap rekonstrukce  
městského domu o celkových nákladech  132 mil. Kč. Komise pro cestovní ruch a kulturu  
navrhuje  ročně  na této akci proinvestovat 16-20 mil. Kč.    

4. Žádost o dotaci  z programu podpory TI  

Odborem rozvoje  jsou evidovány  3 žádosti o dotaci z programu podpory technické a 
dopravní infrastruktury  z roku 2010 a to:  

1. BYT studio a.s. na 3 800 tis. Kč pro  19 RD v k.ú. Popovice 

2. Popela               na 1 400 tis. Kč pro 7 RD v k.ú.Přerop ( Hostýnská, Durychova) 

3. Buček                na    698 tis. Kč pro 13 ČOV ( Kozlovice)    

Žádosti z roku 2011 

1. Byt studio a.s.     na 3 800 tis. Kč pro  19 RD v k.ú. Popovice 

2. Smékal                na 2 400 tis. Kč pro 12 RD v k.ú. Újezdec 

Rozvojová a investiční komise  po projednání doporučuje Radě města  Přerova  po 
projednání vyčlenit z rozpočtu města  na  pokrytí doručených žádostí na Podporu výstavby 
technické infrastruktury  stavebníkům  finanční prostředky ve výši  6 mil. Kč a následně se 
zabývat těmito žádostmi.  
Pokud podané žádosti v době podání nesplňují podmínky Programu podpory  infrastruktury a 
nebo pokud v rozpočtu města nejsou k dispozici finanční prostředky měli by se žádosti již při 
jejich podání odmítnout. 
 
5. Informace k probíhajícím výběrovým řízením na zhotovitele INV akcí  
V současné době probíhají 4 výběrové řízení na zhotovitele na tyto investiční akce: 

5.1. Regenerace  panelového sídliště Předmostí - VIII. etapa  ( zajišťuje CPS a.s. Praha) 

        Cyklostezka a chodník Hranická1-9, Předmostí, Parkoviště  na ul. M. Horákové,   

        Předmostí, Technická a dopravní  infrastruktura na náb. PFB  

               Do výběrového řízení bylo k dnešnímu dni přihlášeno  12-15    uchazečů. 
 

5.2. Regenerace a revitalizace  bytových domů v rámci programu IPRM (zajišťuje 
Renards s.r.o. Brno )   

Bytový dům Denisova  6,8,10,12, Jižní čtvrť II/5, Jižní čtvrť III/ 6,7 , Husova 7 a 
Husova 9, Jižní čtvrť IV/4,5 

Do výběrového řízení bylo přihlášeno k dnešnímu dni  22 uchazečů.  

         
6. KD na stavbě Tyršova mostu 

Komise  byla seznámena  hlavním stavbyvedoucím Tyršova mostu s harmonogramen  
plnění stavby, realizací prací nad rámec projektové dokumentace. Stavba  je 



v souladu s časovým harmonogramem, v současné době probíhají práce na  zakládání 
podpěr mostu a na odstraňování původních dřevěných pilot bránících  zatloukání  
arsenových  stěn na  severním předpolí. V září proběhne  betonáž mostu.  

     

7. Různé 

Pan Zatloukal – připomínka a podnět k řešení  přeložky veřejného osvětlení  
v Předmostí v souladu s realizací  přeložek venkovního vedení NN realizovaných 
společností ČEZ Distribuce a.s.   

 

 

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  
V Přerově dne 24.5.2011 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


