
 

Zápis č. 9 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 8.8.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner Emil Krestýn 

Jaroslav Čermák  

Jiří Draška  

Michal Špalek Omluveni: 

Ladislav Mlčák  

Zatloukal Václav  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal  

Radek Pospišilík Hosté: 

Dan Hos Michal Zácha DiS 

 Mgr. Josef Kulíšek 

Program: 

1. Doporučení ke schválení na:  

        Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových dokumentací           
v rámci realizace IPRM 2011- bytový fond. 

2. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na :  
Energetická opatření – zateplení objektů budov ZŠ Želatovská 8 v Přerově     

3. Různé 

 

 

Zápis: 

           Předseda komise p. Jüttner zahájil jednání 9. komise přivítáním členů a hostů a dále 
přivítal nového člena rozvojové a investiční komise p. Michala Špalka. Poté přistoupil 
k bodu č.1 programu mimořádné  komise.  



1. Doporučení ke schválení na:  

        Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových dokumentací           
v rámci realizace IPRM 2011- bytový fond. 

Ing. Dostál z oddělení  investic a technické správy  seznámil přítomné s předkládaným 
materiálem k projednání a předmětem plnění pro uzavření smlouvy je realizace nutných 
stavebních prací pro dokončení realizace  „Regenerace a revitalizace bytových domů 
v IPRM v Přerově.“  Stavební úpravy regenerace a revitalizace bytových domů v rámci 
IPRMK byly zahájeny 8.7.2011. Jedná se o regeneraci a revitalizaci bytových domů na ul. 
Denisova 6,8,10,12 , Husova 7 a 9, Jižní čtvrť II/5, Jižní čtvrť III/6,7, Jižní čtvrť IV/4,5. 
Stavební a technické úpravy v těchto bytových objektech  jsou popsány v položkovém 
výkazu – výměru samostatně na každý  rekonstruovaných bytových domů vypracovaný  
zhotovitelem společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. ze dne  4.8.2011. Tyto stavební 
práce nebyly součástí původní dokumentace na realizaci Regenerace a revitalizace  bytových 
domů a jejich realizace je nutná pro dokončení revitalizace bytových domů a jejich 
kolaudaci. Jedná se především o práce stavebního charakteru, zdravotechnických instalací, 
dodávky a montáže chybějících zařizovacích předmětů v projektech, zateplením budov a 
dodávky a montáže chybějících  okenních výplní, stavební úpravy stávajících krovů, sanace 
komínů a demontáže nefunkčních  antén a stožárů a lávek z rekonstruovaných střech.  
Ing. Pavlík - ředitel společnosti Ptáček – pozemní stavby s.r.o. pak podrobně  rozebral  
jednotlivé bytové domy, s uvedením chybějících položek, které nebyly obsažena v zadávací 
dokumentaci a jejich realizace je nutná k dokončení díla. Zaměřil se na rozhodují  položky, 
které nebyly zahrnuty do cenové nabídky.  
Bytový dům Denisova 6,8,10,12  

• Zednické výpomoci při realizaci zdravotechnických instalací 
• Chybějící nosný rošt pro  realizaci  podlahy v podkroví 
• Chybějící zařizovací  předměty  

 
Bytový dům Husova 7,9 

• Výměna poškozené ležaté venkovní dešťové kanalizace 
• Demolice stávající betonové rampy 

 
Bytový dům Jižní čtvr ť II/5 

• Dodávka, montáž protipožárních dvířek do stupaček jednotlivých bytů 
• Sanace stávajících komínů 
• Očištění a impregnace  stávajícího krovu 

 
Bytový dům Jižní čtvr ť III/6,7 

• Odstranění, omytí a  provedení hrubé omítky před zateplením 
• Dodávka a montáž  chybějících říms a visáží fasády 
• Sanace stávajících komínů 

 
Bytový dům Jižní čtvr ť IV/4,5 

• Odstranění, omytí a  provedení hrubé omítky před zateplením 
• Vyrovnání fasády pod zateplovaní systém 
• Očištění a sanace stávajícího krovu 

 
 
Diskuse: 

- návrh na vyřazení projekčních kanceláří  z dalších soutěží na projektové práce 



- požadavek na vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby a nerealizovat 
stavby dle PD pro stavební povolení, ohlášku 

- do veřejných soutěží na zhotovitele, projektanta předkládat v zadávací dokumentaci 
zadavatelem schválené vzorové smlouvy a neuzavírat nevýhodné smlouvy předkládané 
uchazeči. 

- pro veřejnou soutěž na zakázky stavební práce zpracovávat dokumentaci do podrobností, 
které specifikují zakázku v rozsahu nezbytném pro  zpracování nabídky ale i pro vlastní 
realizaci. 

- u stavebních zakázek malého  rozsahu v rozsahu dokumentace  pro stavební povolení 
s rozšířením o část zpřesňující výkresové, technické dokumentace  pro vlastní realizaci     

Investiční a rozvojová komise po projednání a diskuzi konstatovala, že nabídková cena 
zhotovitele PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.je  oceněna  v souladu s uzavřenou smlouvou, 
zadávací dokumentací v cenách dle standardu uvedených ve Sborníku cen  vydanou 
společností RTS nebo ÚRS Praha platných pro rok 2011 a  

Doporučuje Radě města 

schválit uzavření smlouvy na realizaci stavebních prací nad rámec projektových 
dokumentací  související s regenerací bytového fondu realizovaných v rámci integrovaného 
plánu rozvoje města  na těchto  bytových domech: Denisova 6-12, Husova 7 a 9, Jižní čtvrť 
II /5, Jižní čtvrť III/6,7, Jižní čtvrť IV/4,5  se společností PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o.s 
nabídkovou cenou 2 621 003,-Kč (bez 10%DPH), cenou 2 883 103,30 Kč.( cena s DPH)  
 
Odpovídá: Jan Jüttner                                                          Termín: RM 

Výsledek hlasování: 8:2:0 ( pro:proti:zdržel se) 

2. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na :  
Energetická opatření – zateplení objektů budov ZŠ Želatovská 8 v Přerově     

 

Investiční a rozvojová komise na svém mimořádném zasedání dne 8.8.2011 projednala 
požadavek  odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek zadání  zakázky s tímto 
stanoviskem: 
 

1. Investiční a rozvojová komise doporučuje zadavateli schválit variantu I.  zadání 
veřejné zakázky dle návrhu usnesení a to dle § 38 zákona č137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách –zjednodušeným podlimitním řízením 

 
            Výsledek hlasování:  9:1:0 (pro : proti : zdržel se) 

2. Doporučuje  zadavateli rozšířit počet vyzvaných zájemců z 5 na 7 a to o společnost:       
1. RAPOS s.r.o. se sídlem v Holešově          IČO 255 04 487 
2. BJM s.r.o. Přerov                                       IČO 258 65 021 

 
3. Doporučuje zadavateli jmenovat komisi pro posouzení kvalifikace,otevírání obálek a 

hodnocení nabídek ve složení 



 
Členové komise  Náhradník komise  
Ing. Lenka Horáčková projektant Ing. Tomáš Grapl projektant    
p. Eva Zapletalová projektant Ing. Arch. František Lukáš projektant 
Mgr. Přemysl Dvorský zadavatel p. Ludmila Tomaníková zadavatel 
p.Ladislav Mlčák  zadavatel p. Jan Jőttner  zadavatel 
Mgr. Dušan Hluzín zadavatel p. Čestmír Hlavinka zadavatel 
 
Výsledek hlasování:  8:0:2 (pro : proti : zdržel se) 

Doporučuje odboru vnitřní správy vypracovat standardní smlouvy na stavební práce, 
dodávky a služby ve kterých by zadavatel specifikoval obchodní podmínky, včetně 
platebních podmínek, požadovaných záruk, sankcí atd. a které by  byly nedílnou součástí 
poskytnuté zadávací dokumentace  pro  zadávání veřejných zakázek.  

Odpovídá: Jan Jüttner Termín: jednání IRK 
Výsledek hlasování:  8:0:2 (pro : proti : zdržel se) 

Poznámka: 

Na základě jednání na odboru vnitřní správy ze dne 9.8.2011 jsem obdržel informaci, že  
standardní smlouva o dílo na stavební práce  je již připravena, právním oddělením 
odsouhlasena a bude součástí zadávací dokumentace pro výběrová řízení vyhlašovaná 
městem Přerov.( např. Zateplení objektů ZŠ Želatovská)   
 

3. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  
V Přerově dne 9.8.2011 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


