
 

Zápis č. 12 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 27.9.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Martin Zdráhal Jaroslav Čermák 

Jiří Draška Michal Špalek 

Dan Hos  

Radek Pospišilík  

Ladislav Mlčák Hosté: 

 Michal Zácha Dis 

 Ing. Lounová Renata 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 11. jednání komise 

2. Vyhodnocení II.  var. nabídek a doporučení k uzavření SoD na :  
 Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova  

3. Žádost o podporu z Programu výstavby TI – Ing. Mgr. R.B.   a    M.B. 

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

5. Různé 

6. Tyršův most – prohlídka betonáže mostu  

 



Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 11. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na 12. jednání investiční komise přítomné členy a hosty a 
provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 11 a konstatoval, že úkoly byly splněny.  

      2.   Doporučení ke schválení na:   

2.1 Vyhodnocení II.  var. nabídek a doporučení k uzavření SoD na :  
 Dopravní připojení  hotelu „Jana“ na ul. Dvořákova 

      Předseda  investiční  a rozvojové  komise  přivítal na projednávání tohoto bodu programu  
zástupkyni vnitřní správy Ing. Renatu Lounovou, která ve svém vystoupení  seznámila 
členy komise z důvody pro vyhodnocení  II. varianty  nabídek  uchazečů na realizaci  
Dopravního připojení  hotelu „Jana“ na  ul. Dvořákova. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka na realizaci II.varianty  byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. 
s r.o., se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 s 
nabídkovou cenou ve výši 1 246 408,20 Kč bez DPH, tj. 1 495 689,90  Kč vč. DPH. 
Investiční komise po projednání doporučuje  Radě města Přerova  uzavření SoD mezi 
statutárním městem Přerov, jako objednatelem  a společností SATES MORAVA spol. s 
r.o., se, jako zhotovitelem na provedení díla "Dopravní připojení hotelu Jana na ulici 
Dvořákova" s nabídkovou cenou 1 246 408,20  Kč bez DPH, tj. 1 495 689,90  Kč vč. 
DPH. 

 

Dopravní p řipojení 
hotelu Jana na 
ulici Dvo řákova 

Přehledná tabulka hodnocení VZ - VARIANTA I 

KRITERIA 1. SISKO  2. SATES MORAVA 3. Pražské sil. a vod.   
stavby 4. PB SCOM 5. 

KARETA 6. COMMODUM 

1.Cena plnění ( Kč ) 2 309 390 1 246 408 1 707 424 2 290 985 2 225 252 1 849 353 

2.Doba plnění (dny) 50 21 45 30 35 50 

        

BODOVÉ HODNOCENÍ  
KRITERIA 

1. SISKO  2. SATES MORAVA 3. Pražské sil. a vod. 
stavby 4. PB SCOM 5. 

KARETA 6. COMMODUM 

1.Cena plnění ( Kč ) 53,97 100,00 73,00 54,40 56,01 67,40 

2.Doba plnění (dny) 42,00 100,00 46,67 70,00 60,00 42,00 

  ∑ 95,97 200,00 119,67 124,40 116,01 109,40 

       
  

KRITERIA 
1. SISKO  2. SATES MORAVA 3. Pražské sil. a vod. 

stavby 4. PB SCOM 5. 
KARETA 6. COMMODUM 

1.Cena 
plnění ( Kč ) 

80% 43,18 80,00 58,40 43,52 44,81 53,92 

2.Doba 
plnění (dny) 

20% 8,40 20,00 9,33 14,00 12,00 8,40 

  ∑ 51,58 100,00 67,73 57,52 56,81 62,32 

           

Pořadí nabídek 6 1 2 4 5 3 
        

 

3. Žádost o podporu z Programu výstavby TI – Ing. Mgr. R.B.    a     M.B. 

Odbor rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města obdrželo  19.8.2011 žádost  o dotaci  
podle  „Programu  podpory výstavby  technické infrastruktury.“ na vybudování: 



• Nové komunikace 

• Vodovodu , dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu 

• Veřejného osvětlení  

pro 6 rodinných domků  v lokalitě Přerov-Čekyně. Celkové náklady na  výstavbu činní 
9 987 888,-Kč.  Dotace vypočtená  podle počtu  RD je 1 200 000,- Kč. Vzhledem  
k nedostatku  finančních prostředků ( pro podporu PVTI má odbor ROZ  jen 507 077,- Kč). 
Oddělení koncepce a rozvoje města doporučuje  investiční a rozvojové komisi neschválit 
žádost o poskytnutí  dotace a vrátit žadateli žádost o poskytnutí dotace  z programu PVTI. 
V současné době jsou již evidovány  na oddělení koncepce a  rozvoje  žádosti v celkové výši 
6 200 tis. Kč.   

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

Oddělení  investic a  technické správy ve spolupráci v oddělením VZ  předložili   investiční 
komisi ke schválení  zadávací dokumentaci a výzvu  k podání nabídek  na realizaci opravy 
střechy  objektu chráněné dílny  na ul. B. Němce.  

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce o předpokládaných nákladech 
na realizaci  ve výši 2200 tis. Kč.  Projekt zpracovaný Ing. Hanzlíkem a Ing. Hradilem 
obsahuje  odstranění  původní  konstrukce  zastřešení objektu o rozměrech cca 10 x 30 m, 
realizaci nového zastřešení s odvodněním  pultové střechy objektu, včetně zateplení půdního 
prostoru, vybudování nového krovu a  nových střešních výlezů. Při projednávání  zadávací 
dokumentace a  výzvy byly shledány nesrovnalosti v projektové dokumentaci a rozpočtu, 
které mají vliv na  předpokládanou cenu této veřejné zakázky byl tento bod stažen 
z programu jednání IRK a po přepracování PD, rozpočtu bude  předložen na  dalším jednání 
IRK.     

5. Různé 

Ing. Dostál- informace  k vydání vnitřního předpisu  týkajícího  se zásad postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s požadavkem na  projednání  připomínek  
investiční a rozvojové komise. Tento vnitřní předpis nahradí stávající předpis č.18 z roku 
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.  

Po projednání investiční komise se usnesla na uplatnění požadavku na  oddělení  veřejných 
zakázek na tabulkové  zpracování a porovnání změn, doplnění stávajícího a navrhovaného  
vnitřního předpisu  s projednáním na příštím zasedání IRK.  

6. Tyršův most – prohlídka betonáže mostu  

Členové  investiční a rozvojová komise se odebraly na  prohlídku betonáže  Tyršova mostu ,  
která byla zahájena  dnes v ranních hodinách a bude dnes  také dokončena. Betonáž bude 
probíhat  z obou předpolí.  

 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

V Přerově dne 27.9.2011 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


