
  

Zápis č. 14 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 2.11.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Václav Zatloukal  

Emil Krestýn Omluveni: 

Michal Špalek Martin Zdráhal 

Jiří Draška Jaroslav Čermák 

Dan Hos  

Radek Pospišilík  

Ladislav Mlčák Hosté: 

 Ing. Pavel Gala 

 Michal Zácha DiS 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 13. jednání komise;   

2. Investiční akce 2012 

3. Prohlídka stavby  „Zateplení objektů ZŠ Želatovská“  

4. Různé 

 

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 13. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na 14. jednání investiční komise přítomné členy a pozvané 
hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 13 a konstatoval, že úkoly byly splněny a 
předal slovo náměstkovi primátora p. Michalu Záchovi, který podal  komisi informace  
týkajících se  chystaných protipovodňových opatření na  řece Bečvě. Jedná se o 
protipovodňové opatření:  



• Hráze  u  tenisových kurtů¨ 

• Na nábř. E. Beneše – je zpracována studie,  stavba si vyžaduje  kácení  
vzrostlých stromů 

2. Investiční akce 2012  

      Vedoucí odboru rozvoje MMPř Ing. Pavel Gala podal členů komise bližší informace  
týkajících se návrhu  investičních akcí pro realizaci v roce 2012.  

       

                Investiční akce 2012 - návrh  k  20.10.2011  
      

P.č.  Název 
Rozpo čet 
(tis.K č)  Stav  p řípravy 

1 Tyršův most-jižní předpolí 20 000,00 zadáno zpracování DSP 

2 IPRM (d ětská hřiště Jižní čtvr ť, vnitroblok 
Kojetínská) 

15 000,00 zpracovaná PD 

3  MD -revitalizace 10 000,00   

4  Zateplení ZŠ U tenisu 25 800,00 vydané SP 

5  Ul. U Žebračky (rekonstrukce panelové  
  vozovky vč.cyklostezky) 

2 980,00 Zpracovaná DOS (dořešit poz. 
vztahy) 

6  Cyklostezka Osmek 1 230,00 Zpracovaná DÚR+DSP(dořešit 
poz. vztahy) 

7  Ul. Dvořákova (vnitroblok, u MŠ) 3 200,00 Vydaná ohláška, platí do 3.6.2012 

8  Ul. Kainarova 5 100,00 Vydané stav. Povolení, platí do 
3.9.2012 

9  PRPS Předmostí - 9.etapa  8 000,00 Zadáno zpracování PD 

10  Protipovodňová opatření 10 000,00   

11  Dětské hřiště Vaňkova 5 000,00 Vydané SP, platí do 12.4.2013 

12  Chodník U silnice-Lýsky 400,00 vydaná ohláška, platí do 13.7.2012 

13  Ul. Nová, Martinská-Henčlov 2 100,00 vydané SP,platí do 3.6.2013 
(kontaktovat VaK) 

14  Parkoviště os. vozidel-ul. Optiky 500,00 Vydané SP, platí do 31.7.2012 

15  Předláždění Horního náměstí 11 700,00 Není zpracována PD 

16 Restaurace Michalov (fasáda) 1 450,00   

17 Most k životu (fasáda-zateplení) 1 700,00   

  Celkem 124 160,00   

        

  Metropolitní síť 100 000,00   

 

1. Tyršův most-jižní předpolí – priorita č. 1 v plánu  investic  2012, napojení na   Tyršův most, který bude  
dokončen v 05/2012, zpracovává se DSP, předpokládaný  rozpočet  20-30 mil. Kč 

2. IPRM (d ětská hřiště Jižní čtvr ť, vnitoblok Kojetínská) – dvě dětská a sportovní hřiště  a to na  Jižní I 
a Jižní III v rozpočtových nákladech  10 mil. Kč  a vnitroblok Kojetínská za  5,5 mil. Kč 

3. MD –revitalizace – rekonstrukce interiéru kavárny  a nové prostory pro KIS 

4. Zateplení ZŠ U tenisu – pokračování v realizaci energetických opatření s dotací státu 

5. Ul. U Žebračky (rekonstrukce panelové vozovky vč.cyklostezky) – realizace  v případě  dořešení  
pozemkových vztahů. 



6. Cyklostezka Osmek –od křižovatky Osmek k zemědělské škole s návazností na cyklostezku  kolem 
Michalova 

7. Ul. Dvořákova (vnitroblok, u MŠ) – vydané SP, rozpočet 3 200 tis. Kč 
 

8. Ul. Kainarova – úprava  komunikace  a  veř. prostranství  ( za  Přerovankou) 
 

9. PRPS Předmostí - 9.etapa -  projekt řeší  rekonstrukce a opravy  chodníků  v lokalitě, M. Horákové, 
Hranická, před obchodem  a  bus zastávkou s dotací  cca  4 mil. Kč 

10. Protipovodňová opatření – hlásiče a  rozhlasový  systém  v ceně 5 mil. Kč 
 

11. Dětské hřiště Vaňkova – revitalizace  vnitrobloku   v lokalitě Vaňkova s vybudováním dětského  a  
sportovní hřiště s rozpočtovými náklady 5 mil. Kč 

 
12.  Chodník U silnice-Lýsky – rekonstrukce  a stavební úpravy chodníku od  přechodu pro chodce po 

železniční podjezd směrem  k BUS zastávce   směr Vinary. 
 

13. Ul. Nová, Martinská-Henčlov – kompletní rekonstrukce místních komunikací včetně nového živičného 
povrchu.  

 
14.  Parkoviště osobních  vozidel-ul. Optiky- rozšíření parkovacích ploch v dané lokalitě    

 
15. Předláždění Horního náměstí - záměr na  opravu povrchu náměstí a to  předlážděním stávající žulovou  

kostkou s předpokládanými  náklady  cca 12 mil. Kč. Akce  ve stadiu záměru. 
 

16.  Restaurace Michalov (fasáda) – zateplení  objektu restaurace  Michalov, včetně  fasády 
 

17. Most k životu (fasáda-zateplení) – dokončení  rekonstrukce  objektu bývalé mateřské školy v ul. B. 
Němce  a to zateplením  objektu kontaktním zateplovacím systémem s fasádou.   

 
      Nová žádost: 
      Ing . Gala - žádost  dobrovolných hasičů na nákup zásahového vozidla  pro přepravu 

osob (8+1)    v ceně 2 200 tis. Kč s odůvodněním, že  současný  dopravní prostředek 
Avia je   30 let starý  a jeho technický stav  již neodpovídá požadovaným standardům. 
Investiční komise po projednání požaduje  doplnit  bližší specifikaci tohoto vozidla do 
příští komise, (8:0:0)  neboť cena blíže  nespecifikovaného vozidla se  zdá být  příliš 
vysoká, vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo pro přepravu osob a případně  řešit  
finanční spoluúčast  dobrovolných hasičů při nákupu vozidla.  

 
      Diskuse:  
      Ing. T.Dostal – dotaz  na Ing. Galu ke lávce  U Tenisu  

      p. V. Zatloukal – dotaz na  pokračování přípravy PD  skládky Žeravice. Projekt ve stadiu  
ÚŘ, požadavek Ol. kraje na  provedení  zjišťovacího řízení dle  zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Na  základě zjišťovacího řízení je závislý další 
postup přípravy PD skládky komunálního odpadu. Buď EIA nebo pokračování na DSP. 

3.   Prohlídka stavby  „Zateplení objektů ZŠ Želatovská“  

K prohlídce stavby a  podání informací k průběhu stavby je na  stavbě přítomen 
stavbyvedoucí p. Bednář, který očekává členy IRK. 

4.   Různé   

p. Zatloukal – zašle org. pracovníku komise  pro rozeslání a informaci členů vzory 
přehledných tabulek  a  registr investičních akcí  z minulých let   

Ing. Dostál – informoval o průběhu stavby na zateplení ZŠ Želatovská a o nutnosti 
provést před zateplením objektu a  provedením  fasády buď:  

a) Kompletní rekonstrukci dešťových žlabů 



b) Vyvložkování stávajícího žlabu novým  titanzinkem 
c) Opravu žlabu  vylepením modifikovaným  asfaltovým pasem  

 
      Komise  po projednání  doporučuje  provést  kompletní  rekonstrukci zkorodovaných 

dešťových žlabů dle var. a) (7:0:0)  na  objektu školní jídelny v celém rozsahu. 
Předpokládaná  cena přesáhne  200 tis. Kč. Dle  vnitřní směrnice pro zadávání zakázek  
malého rozsahu budou osloveny  3 společnosti  k podání  nabídky a pro vyhodnocení 
nabídek ceny bude  uzavřena samostatná SoD s vítězným uchazečem. Uzavření smlouvy  
je plně v kompetenci vedoucího odboru  majetku a komunálních služeb. 

 

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 2.11.2011 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


