
 

Zápis č. 13 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 18.10.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Michal Špalek Martin Zdráhal 

Jaroslav Čermák Jiří Draška 

Dan Hos  

Radek Pospišilík  

Ladislav Mlčák Hosté: 

 Mgr. Petr Karola 

  

Program: 

1. Kontrola usnesení z 12. jednání komise 

2. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na :  
Střecha objektu „Most k životu“ B. Němce, Přerov 

3. Parterové úpravy ZŠ Trávník - žádost zhotovitele 

4. TDI na náb. PFB – žádost zhotovitele  

5. Vnitřní předpis - „Zásady postupu  zadávání VZ malého rozsahu.“  

6. Přecházející investiční akce  2011-2012  

7. Různé 

 



Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 12. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na 13. jednání investiční komise přítomné členy a pozvané 
hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 12 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 
Doporučil změnu  programu jednání komise a navrhl přesunout bod č.5 programu – jako 
druhý bod jednání. Změna byla jednohlasně odsouhlasena.  

2. Vnitřní předpis - „Zásady postupu  zadávání VZ malého rozsahu.“  

       Vedoucí odboru MMPř Mgr. Karola podal členů komise informace  týkajících se 
připravovaného materiálu zásad postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Konstatoval, že tento materiál byl projednán na poradě vedoucích odborů s požadavkem 
na  projednání  připomínek  v investiční a rozvojové komisi. Tento vnitřní předpis 
nahradí stávající vnitřní předpis č.18/2007.  Tento vnitřní předpise se dotýká i působnosti 
komise rozvojové a investiční a to v oblasti schválených  jmenovitých akcí,registru, 
postupu při zadávání VZ, hodnocení kvalifikace, výběru zájemců, jmenování hodnotících 
komisí a to v limitech  od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na 
dodávky a služby, a  od 500 tis. Kč do  6 mil. Kč na stavební práce.  Vzhledem 
k připravované novele zákona o zadávaní veřejných zakázek, která by měla vstoupit 
v platnost k 1.1.2012 a dotýká se mimo jiné i výrazného snížení finančních  limitů 
vymezující zakázky malého rozsahu bude konečná podoba vnitřního předpisu upravena 
v souladu s novelou a předložena k projednání na investiční a rozvojové komisi. Pokud 
projde ve velké novele zákona výrazné snížení  finančních limitů s povinností 
zveřejňování všech VZ, pak vzroste počet zakázek které budou soutěženy v režimu 
zákona a to bude mít dopad i na personální posílení úseku VZ, které v současné době má 
1 pracovníka. 

      Diskuse:  

      p. Mlčák- novela prošla  1. čtením v poslanecké sněmovně, měla by vstoupit v platnost 
k 1.1.2012 

      p. Čermák – s nárůstem počtu VZ dle zákona - nebezpečí nárůstu námitek, soudních 
řízení a celkové prodloužení lhůt veřejných soutěží  

      p. Dostal – problematika VCP, odmítnutí uchazeče z VZ, větší počet vyzvaných 
uchazečů, 5 skupin  dle předpokládané hodnoty VZ, hodnotící komise VZ 

      p. Zatloukal – časová náročnost přípravy VZ, důraz na kvalitu PD , rozpočtu a realizace 
vlastní soutěže VZ 

3. Doporučení ke schválení zadávacího řízení na :  
Střecha objektu „Most k životu“ B. Němce, Přerov 

Ing. Dostál – na základě jednání s projektantem byl  na základě  připomínek  opraven a  
přepracován položkový rozpočet stavby a  konstrukční skladba  zastřešení objektu. 
Požadavek  na  přepracování projektové dokumentace v části   konstrukce  krovu  nebyl  
projektantem akceptován a to ze dvou důvodů ( 1.projekt byl vypracován  v 2009 a jiná 
např. požadovaná příhradová konstrukce krovu nebyla předmětem zadání objednatele a  
2. projektant nemá důvěru  v příhradové sbíjené konstrukce krovu.). Celková nová 
předpokládaná  cena v položkových  cenách  roku 2011 je 2 277 067,-Kč bez DPH,  
2732 481,- Kč s DPH. Vzhledem k usnesení zastupitelstva  ze dne  5.9.2011, kterým byla  
tato akce  finančně kryta   částkou  2 mil. Kč bylo  po projednání doporučeno  zadat 
výběrové řízení  variantně. Na základě současných zkušeností projektantů s navrhováním 
konstrukcí krovů, je cenově  výhodnější a časově  podstatně méně náročnější použití  na 
míru dodávaných příhradových  nosníků, než klasicky  dříve používaných tesařských 
vazeb.  Po vypracování II. varianty  bude  zadaní pro výběr  předloženo na  jednání 



komise.  

4. Parterové úpravy ZŠ Trávník - žádost zhotovitele 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, oddělení investic a  technické správy 
obdrželo  žádost vítězného uchazeče  společnosti Sates Morava spol. s r.o  VZ  
„Parterové  úpravy  okolo ZŠ Trávník-Přerov.“ na které je uzavřena smlouva  o dílo č. 
21024/Tr/2011 ze dne  5.10.2011 o posunutí termínu realizace na rok 2012. Dle  
uzavřené smlouvy byl předpokládaný  termínem zahájení stavebních prací  3.10.201 a  
dokončení  prací a předání  zhotoviteli za  29 kalendářních dnů dle  nabídky uchazeče 
v zadávacím řízení na stavební práce.  Dohodnutá  cena  za provedení  stavebních  prací  
činní  1 559 995,91 Kč (včetně DPH). Svou žádost odůvodňují nutností vypracování 
realizační dokumentace vzhledem ke složitosti navržených obrazců dlážděných ploch a 
5-7 týdenní dodávkou speciální dlažby. Z těchto objektivních důvodů by realizace 
probíhala v závěru roku za nepříznivých klimatických podmínek pro betonáž a pokládku 
dlažby.   Investiční komise po projednání  zvážila  všechny důvody  a  vzhledem  k tomu, 
že  doposud  nebylo  předáno a převzato  zhotovitelem  staveniště,  tak  žádosti  o 
posunutí termínu vyhovuje.  Staveniště  bude  předáno  v závislosti na  klimatických  
podmínkách  v předpokládaném termínu 03-04/2012 a  v souladu s článkem  uzavřené 
SoD na základě   výzvy  zaslané  objednatelem.  

 
5. TDI na náb. PFB – žádost zhotovitele  

Statutárnímu  městu Přerov, oddělení investic a  technické správy  dopisem  ze dne  
6.10.2011 byla  předložena   žádost společnosti PB SCOM s.r.o. o prodloužení termínu 
realizace   díla  „Technické a dopravní infrastruktury  pro výstavbu na náb. PFB.“ 
z původního termínu dokončení a předání 16.10.2011 na nově navrhovaný termín 
19.12.2011 a to z důvodu, že  stavba „Polyfunkčního domu Přerov.“ Kterou provádí PSS 
Přerovská stavební a.s. znemožňuje  plynulý průběh prací  dle zpracovaného 
harmonogramu. Investiční komise  po projednání  nedoporučuje Radě  města vyhovět  
této žádosti a doporučuje postupovat dle  uzavřené smlouvy.  

 

6. Přecházející investiční akce 2011-2012 

Ing. Dostál- podal  informace  k zahájeným investičním akcím, kde je předpoklad že 
přejdou s realizací do roku 2012 -  viz .tabulka  

 

 Investiční akce 2011 - realizace do 2012  
     

Č.akce Název Rozpo čet (aktuální) tis. 
Kč 

500022 Projekty - Kanalizace a ČOV Čekyně 500,0  

500026 Projekty - Kanalizace Kozlovice 30,0  

500013 Projekty - Rozšíření skládky TKO Žeravice II 1 000,0  

500002 Tyršův most 108 154,0  

500206  Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník 3 000,0  

500211  Odvodn ění lokality pod nemocnicí 3 500,0  

500006  ZŠ Želatovská - zateplení 14 000,0  

500152  Městský d ům - šatny 16 821,0  

500140  Technologické centrum ORP a spisová služba 2 236,0  

   C E L K E M  149 241,0  

       



7. Různé 

      Ing. Dostal- připomínka k přechodu  občanů přes zabetonovaný Tyršům most 

      p. Zatloukal – registr investic na rok 2012, požadavky  z místních částí, současné době  
probíhá  jednání  vedení města s předsedy  místních částí týkající se mimo jiné i 
požadavků na  investice v místních částech.   

 

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 18.10.2011 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


