
 

Zápis č. 10 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 18.8.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner Ladislav Mlčák 

Tomáš Dostal  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Jiří Draška Radek Pospišilík 

Michal Zácha Jaroslav Čermák 

Dan Hos Michal Špalek 

  

 Hosté: 

 Michal Zácha Dis 

 Dušan Hluzín Mgr. 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 9. jednání komise 

2. Žádost o dotaci  z programu TI -manželé C.  

3. Doporučení ke schválení na:  

        Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových dokumentací            

          v rámci realizace IPRM 2011- bytový fond 2.část 

4. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na:  
4.1. Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

4.2. Parterové úpravy ZŠ Trávník 

4.3. Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

5. Různé 

  



Zápis: 

1. Kontrola úkolů z 9. jednání investiční komise 

Předseda komise provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 9. a konstatoval, že úkoly byly splněny.  

2. Žádost o dotaci  z programu TI -manželé C. 

Investiční a  rozvojová komise  projednala žádost  manželů C.  o poskytnutí dotace 
z programu podpory výstavby technické infrastruktury na vybudování  domovní čistírny  
odpadních vod   pro novostavbu RD  v místní  části Přerov-Čekyně a vzhledem k tomu, že  
v řešené lokalitě  není možné napojit  spaškové vody  na veřejnou  kanalizační síť 
doporučuje Radě města poskytnout dotaci ve výši 50% celkově vynaložených nákladů na 
realizaci domovní čistírny odpadních vod pro žadatele M.  a   V.C.  a stanovuje výši dotace 
na částku 47 589,-Kč. V současné době  je v rozpočtu   oddělení  koncepce , rozvoje a GIS  
pro program Podpory  výstavby  technické infrastruktury k dispozici  457 323,50 Kč. 

3. Doporučení ke schválení na:  

Uzavření  SoD na realizaci  stavebních prací nad rámec projektových dokumentací  v rámci 
realizace IPRM 2011- bytový fond  2.část  

Předseda  investiční  a rozvojové  komise  přivítal na projednávání tohoto bodu programu  
ředitele společnosti  PTÁČEK- pozemní stavby s.r.o. Ing. Richarda Pavlíka, který ve svém 
vystoupení  podrobně  rozebral  jednotlivé bytové domy se a zaměřil se na rozhodují  
položky, které nebyly zahrnuty do cenové nabídky pro  realizaci  dodatečných stavebních 
prací  nutných pro dokončení realizace  „Regenerace a revitalizace bytových domů v IPRM 
v Přerově.“  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  18.8.2011. Tyto stavební práce nebyly 
součástí původní dokumentace a jejich realizace je nutná pro dokončení revitalizace 
bytových domů a jejich kolaudaci. Jedná se především o práce stavebního charakteru 
v rekonstruovaných  soc. zařízení bytových jednotek, zdravotechnických instalací, dodávky a 
montáže a přeložek  okruhů  elektroinstalací dotčených stavbou soc. zařízení, chybějících  
ocelových zárubní, výměny zkorodovaných nadstřešních dešťových žlabů a úprav  osazení 
skříní HUP a RIP na zateplovaných objektech. 
Bytový dům Denisova 6,8,10,12  

• Stavební úpravy v bytech  č.1, 2,6,7,9,10, 11,14,15,16,20 na Denisova 6 
• Stavební úpravy  bytu č.2 na Denisova 8 
• Přeložky stávajících elektroinstalací v zateplovaných lodžiích  
• Zednické zapravení prahů balkónových dveří 
• Zednické zapravení vnitřních ostění oken 
• Realizace  chybějících obkladů  kuchyňských linek   

 
Bytový dům Husova 7,9 

• Úprava vchodových dveří s ohledem na bezbariérový  přístup do  objektů 
• Výměna nad střešního  zkorodovaného žlabu z dvorní části 
• Realizace zateplení  okenních otvorů z min. vaty nad okny 1.PP   

 
Bytový dům Jižní čtvr ť II/5 

• Záměna van za sprchové kouty ve třech bytech 
• Elektroinstalace  a hromosvod  
• Zapravení ostění dveří¨ 



 
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:  

Na základě předloženého  materiálu  proběhla diskuse k tomuto bodu programu. Po  diskusi   
nechal předseda komise  hlasovat. Komise v poměru hlasů 4:1:2 (pro, proti, zdržel,se) se 
neusnesla na doporučení 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 . 
 

4. Doporučení ke schválení zadávacích řízení a jmenování komisí na zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na:  

 
      a) Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

b) Parterové úpravy ZŠ Trávník 

      c)  Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

 

Zadávacím řízením  těchto  veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce je  
Magistrát města  Přerova , odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek, který zajišťuje 
komplexní zadavatelskou činnost. Odbor vnitřní správy předložil investiční a rozvojové 
komisi k projednání tyto materiály a to samostatně na každou zakázku: 

• Návrh obchodních podmínek obsažený v návrhu smlouvy o dílo 

• Zadávací dokumentaci veřejné zakázky  

• Návrh výzvy   vyzvaným uchazečům  

Dešťová kanalizace komunikace  Spojka II/434 a II/150 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 320 000,00 Kč bez DPH. 
Výše jistoty je stanovena částkou 82.000,00 Kč 
 
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny : 
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny                       80 % 
Kritérium č. 2 - Doba realizace zakázky v kalendářních dnech      20 % 
 
Komise  po projednání doporučuje Radě města vyzvat k podání nabídky s prokázáním 
kvalifikace tyto společnosti: 

 



Obchodní společnost, sídlo  IČO 

1. SISKO spol. s r.o                                                         471 55 558 

2. Všeobecná stavební společnost spol. s r.o 645 81 367 

3. PROFISTAV a.s. 253 95 653 

4. INSTA CS s.r.o. Olomouc 253 74 311 

5. STRABAG a.s., Olomouc 608 38 744 

 

Parterové úpravy ZŠ Trávník 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 999 972,00  Kč bez DPH. 
Výše jistoty je stanovena částkou 56.000,00 Kč 
 
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny : 
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny                       80 % 
Kritérium č. 2 - Doba realizace zakázky v kalendářních dnech      20 % 
 

Komise  po projednání doporučuje Radě města vyzvat k podání nabídky s prokázáním 
kvalifikace tyto společnosti: 

 

Obchodní společnost, sídlo  IČO 

1. SATES  MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí 607 75 530 

2. SISKO  spol. s r.o., Přerov 471 55 558 

3. EUROVIA CS a.s., Zlín 452 74 924 

4. ŚTAVBEST MORAVA a.s. 753 74 311 

5. STRABAG a.s., Olomouc 608 38 744 

6. PROFISTAV a.s. 253 95 653 

 
 
Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle varianty: 
 
1. Celková realizace dle PD  činí 2,7 mil. Kč bez DPH 
2. Dílčí realizace (etapa 1)    činí 1,3 mil. Kč bez DPH 
 
Výše jistoty je stanovena na částku dle varianty: 
1. jistota ve výši 51.000,00 Kč. 
2. jistota ve výši 24.000,00 Kč. 
 
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny : 
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny                       80 % 
Kritérium č. 2 - Doba realizace zakázky v kalendářních dnech      20 % 
 
Komise  po projednání doporučuje Radě města vyzvat k podání nabídky s prokázáním 
kvalifikace tyto společnosti: 



Obchodní společnost, sídlo  IČO 

1. SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 607 75 530 

2. STRABAG a.s., Praha  608 38 744 

3. EUROVIA  CS a,s, 452 74 924 

4. SISKO  spol. s r.o., Přerov 471 55 558 

5. PSVS a,s, Tlumačov  452 73 910 

  
                  
5. Různé 

 

 

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  
V Přerově dne 19.8.2011 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise  


