
 

Zápis č. 8 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 19.7.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Jaroslav Čermák  

Jiří Draška  

Emil Krestýn Omluveni: 

Ladislav Mlčák Dan Hos 

Zatloukal Václav Michal Zácha 

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal  

Radek Pospišilík Hosté: 

 Ing. Hana Mikulová 

 Mgr. Josef Kulíšek 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 7. jednání komise 

2. Rozvojové záležitosti – investiční akce  program IPRM  

3. Žádost o dotaci  z programu podpory TI – manželé M. 

4. Vyhodnocení doručených nabídek na :  
 Projektové dokumentace na IPRM 2012:  

1. Komunikace a zpevněné plochy Jižní čtvrť I- 2. etapa  

2. Rekonstrukce bytových domů Husova 11, 13, 15 a 17 a Kojetínská 22, 24, 26   

5. Různé 

 

 

 



 

Zápis: 

1. Kontrola úkolů z 7. jednání investiční komise 

Předseda komise zahájil jednání komise přivítáním členů a hostů a provedl kontrolu usnesení 
z 7. jednání komise a nechal schválit program dnešního jednání se změnou bodu č. 4  
programu týkající se otevření, hodnocení doručených žádostí a nabídek na realizaci 
projektových dokumentací na komunikace  a zpevněné plochy  v lokalitě Jižní čtvrť I a 
rekonstrukce bytových domů z programu IPRM pro rok 2012.  Dále předal slovo  nám p. 
Kulíškovi, který apeloval na členy  komise ve věci týkající se docházky  na jednání IRK. Za 
I. pololetí byla na základě požadavku  kanceláře primátora vyhodnocena docházka  členů 
komise. V případě neúčasti člena na jednání  je nutná  omluva předsedovi komise nebo 
organizačnímu pracovníku, ať se neopakuje jednání z 28.6., kdy komise  musela být 
z důvodu neusnášení schopnosti  přeložena na  19.7. 2011   

2. Rozvojové záležitosti – investiční akce program IPRM 

Ing. Mikulové  seznámila členy  komise s programem  Integrovaného plánu rozvoje města( 
IPRM)  schváleného v orgánech  města v roce 2008, s jeho programovou náplní, jeho 
věcným a finančním plněním  a informovala o výši možných dotací z Ministerstva pro místní 
rozvoj na veřejná prostranství a bytový fond. (100 mil. Kč) 
Dotace:  

• Na veřejných prostranství – max. 85% dotací z uznatelných nákladů 
• Na bytový fond – max.40% dotací z uznatelných nákladů v případě města ( 50% 

pokud je vlastníkem bytového domu soukromý subjekt)   
Rok 2011 je druhým rokem  plnění programu. V roce 2010 byly realizovány v rámci 
bytového fondu  rekonstrukce  bytových domů: - Škodova 33 (                      Kč)  a Jižní 
čtvrť II/13(                       Kč). V rámci veřejných prostranství: rozšíření  parkovacích ploch a 
komunikací  a Jižní čtvrti I a III-IV (                        Kč) a   vybudováno  dětské a sportovní 
hřiště v lokalitě Jižní čtvrť IV(                      Kč)  

 
Odpovídá: Jan Jüttner Termín: jednání IK 
Výsledek hlasování: 0:0:0 ( pro:proti:zdržel se)  

Doporučuje  řídícímu výboru pro IPRM zahájit neprodleně jednání s poskytovatelem dotace 
(MMR) o možnosti přesunutí větší části finančního objemu prací z programu rekonstrukce 
bytových domů do programu regenerace a revitalizace veřejných prostranství pro rok 2012 a 
další roky plnění programu IPRM  

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

Doporučuje  řídícímu výboru pro IPRM a Radě města nominovat do řídícího výboru pro 
IPRM za Ing. Havlíčkovou  předsedu investiční a rozvojové komise p. Jana Jüttnera. 

Odpovídá: Jan Jüttner                                                          Termín: jednání řídícího výboru 
Výsledek hlasování: 7:0:1 ( pro:proti:zdržel se) 

Doporučuje  na návrh p. Zatloukala Václava výboru pro IPRM a Radě města zvážit možnost 
poskytnutí finanční, technické a poradenské ze strany města  vlastníkům bytových domů pro 



aktivní zapojení se do programu Rekonstrukce bytových domů v rámci programu IPRM 
s možností získat až 50 % příspěvek úhrady uznatelných nákladů na rekonstrukci bytových 
domů. 

Odpovídá: Jan Jüttner                                                          Termín: jednání řídícího výboru 
Výsledek hlasování: 7:0:1 ( pro:proti:zdržel se) 

 

3. Žádost o dotaci  z programu podpory TI – manželé M.  

Doporučuje Radě města 

po projednání schvaluje poskytnout dotaci ve výši 50% celkově vynaložených nákladů na 
realizaci domovní čistírny odpadních vod pro žadatele Ing.V.  a   R.M.  a stanovuje výši 
dotace na částku 29 992,-Kč.  
 
 
Odpovídá: Jan Jüttner                                                          Termín: jednání řídícího výboru 
Výsledek hlasování: 9:0:0 ( pro:proti:zdržel se) 

 

4. Vyhodnocení doručených nabídek na :  
 Projektové dokumentace na IPRM 2012: 

                   a) Komunikace a zpevněné plochy Jižní čtvrť I - 2. etapa  

                   b) Rekonstrukce bytových domů Husova 11, 13, 15 a 17 a Kojetínská 22, 24, 26   

 

Po vyhodnocení kvalifikace a hodnocení doručených nabídek 

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací na „Rekonstrukce  
komunikací a zpevněných ploch na Jižní čtvr ť I-2.etapa.“ se společností 
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/5,702 00 Ostrava 1, 
IČO 427 67 377  s nabídkovou cenou 196 500,-Kč bez DPH ( 235 800,-Kč s DPH.)  

   
Odpovídá: Jan Jüttner Termín: jednání RM 
Výsledek hlasování:  9:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

Doporučuje Radě města Přerova  

Po vyhodnocení kvalifikace a hodnocení doručených nabídek  

vyloučit  z další účasti v zadávacím řízení  na  vypracování projektových  dokumentací na 
„PD bytový fond DSmP- IPRM.“  uchazeče INSVET s.r.o., Slovenská 19, 040 01 Košice, 
IČO: 439 99 298 v souladu s ustanovením §60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 
Uchazeč v nabídce neprokázal splnění ekonomických  a finančních  předpokladů dle  § 55 
odst. 1a) a 1c) zákona kdy uchazeč nedoložil pojistnou smlouvu a údaj o celkovém obratu za 
poslední 3 účetní období. 

a 

Doporučuje Radě města Přerova  

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací na „Rekonstrukce  
komunikací a zpevněných ploch na Jižní čtvr ť I-2.etapa.“ se společností DaF Projekt 



s.r.o. Ostrava, IČO 259 05 813 se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava s  nabídkovou cenou 554 000,-Kč bez DPH ( 664 800,-Kč s DPH.)  

   
Odpovídá: Jan Jüttner Termín: jednání RM 
Výsledek hlasování:  9:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

 

5. Různé 

Náměty na  jednání příští  investiční a rozvojové komise: 

Personální záležitosti:  

• Náplně práce Investiční a rozvojové komise po reorganizaci Magistrátu města 
Přerova po 1.7.2011 (přizvat tajemníka MMPr) 

• Organizační pracovník IRK  

Rozvojové záležitosti: 

• Jižní předpolí Tyršova mostu 

• Městská knihovna v ul. Čechova 

• Lávka u loděnice 

Investiční záležitosti: 

• Kontrolní den na stavbě IPRM – bytový fond 

• IPRM stavební práce nad  rámec PD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  
V Přerově dne 19.7.2011 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


