
  

Zápis č. 15 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 23.11.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal Omluveni: 

Ladislav Mlčák Michal Špalek 

Václav Zatloukal Emil Krestýn 

Jiří Draška Radek Pospišilík 

Dan Hos  

Jaroslav Čermák Hosté: 

 Michal Zácha Dis 

 Ing. Dvořák, Jan Sekera 

 Jiří Raba, Hofman Zdeněk 

 Ing. Petr Karola 

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 14. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na 15. jednání investiční komise přítomné členy a pozvané 
hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 14 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 
Schválení  programu 15. schůze IRK. Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

2. Rozvojové záležitosti - investiční akce 2012 (specifikace hasičského auta)  

      Ing. Dvořák z oddělení krizového řízení informoval  komisi,  že požadavek na  nákup  
vozidla  byl již veden  v registru  investičních akcí od roku 2009, požadavek na nákup 
vozidla byl odsouhlasen a doporučen  bezpečnostní radou města, stávající  AVIE je již 30 
let  stará, a je  v havarijním  stavu a má již  neúměrně  vysokou  spotřebu pohonných 
hmot. Dále informoval, že  ročně  mají  v průměru  30-35 výjezdů ročně. Dále  předložil 
komisi  specifikaci  vozidla, vozidlo je  požadováno bez vybavení. Vybavení  použijí ze 
stávajícího  vozidla. Jedná se  o pořízení  podvozku a skříně. Při výběru podvozku 
preferují  typ AVIA, se  kterým mají dobré zkušenosti.  



      Po následné diskusi investiční a rozvojová komise doporučuje  oddělení krizového řízení 
ve spolupráci  s hasiči provést  aktuální průzkum trhu a  to a alternativně na různé druhy 
podvozků a  nástaveb a nevycházet jen z jedné nabídky a to ještě z roku 2005. Hlasování 
( 8:0:0 _ pro:proti:zdržel se).   

3. Projednání žádostí o prodloužení termínu realizace: 

a) Profistav a.s. - zateplení ZŠ Želatovská 

                   Hodnotící kriteria:    90%  - cena  8 988 255,- Kč (s  DPH) 

                                                     10 % - záruka ( 120 měsíců) 

      Žádost  zhotovitele  o prodloužení termínu  zateplení předložil komisi Ing. Dostál, TDI 
stavby  zateplení  5 objektů škol. Termín  plnění nebyl  hodnotícím kriteriem  této 
zakázky a  zadavatel  ve  výzvě  VZ  uváděl  předpokládaný termín zahájení a  
předpokládaný termín  ukončení realizace. Staveniště  bylo  předáno  následující den  po 
podpisu SoD, tj. 4.10. a práce  byly zahájeny. Dle  SoD byl  termín  dokončení zateplení 
60 dnů. Vzhledem  ke  klimatickým podmínkám pro  realizaci  stěrek a  fasády, kdy 
teploty  nedosahují potřebných  + 5 stupnů celsia a práce žádá zhotovitel o prodloužení 
termínu  dokončení stavby do  30.4.2012. Investiční komise  po následné diskusi 
doporučuje Radě  města prodloužit termín  realizace do 31.3.2012  (Hlasování 8:0:0) 

 

b) PSS - Přerovská stavební a.s. - stavební úpravy TGM 8 

                  Hodnotící kriteria:    70%  - cena  ( 14 280 000,- Kč) 

                                                    20 % - sankce za nedodržení termínu ( 300 tis. Kč) 

                                                    10 % - záruka ( 120 měsíců) 

      Žádost o prodloužení termínu zhotovitele PSS a.s.  z 30.11. 2011 na  20.2.2012 p. 
Zatloukal a  p. Čermák – zdrželi se hlasování  - z důvodu podjatosti a  obchodního                 
styku s PSS   

      p. Raba - informace k investiční akci: 

     --  Výběrové řízení – doba realizace 90 dnů s termínem  dokončení 30.11.2011 

     -- 14. 10. 2011 předání staveniště  a  zahájení prací  ( po  vyklizení objektu) 

     --  po provedení  demoličních prací zjištěna   neúnosná základová spára – řešení odlehčení    
zdiva a  železobetonové základy řešení do 30.11. 2011 (řeší projektant –změna   projektu 
VCP cca  800 tis. Kč, méněpráce   cca 300 tis. Kč 

     -- práce  ovlivňující průběh  rekonstrukce – přerušení prací Jazzový festival  20-24.10 
2011,  provoz magic klubu  

     -- zahájení  plesové sezony  a kulturní akce  v MD  ( omezení prací na  rekonstrukci 
TGM) 

     Hlasování (pro 5:proti 1: zdržel se  2) - komise  se  neusnesla na  doporučení RM         

 

c) PB SCOM s.r.o. - TDI na nábřeží PFB 

                  Hodnotící kriteria:    80%  - cena ( 6 827 055,- Kč) 

                                                    20 % - termín  ( 78 kalendářních  dnů) 

Žádost  zhotovitele  PB SCOM s.r.o. o prodloužení termínu  do 15.12.2011. Zástupce  
zhotovitele  p. Hofman Zdeněk  - vedoucí výroby  vysvětloval komisi důvody  proč nemohla  



společnost PB SCOM dokončit  dílo dle  uzavřené SoD a to  z těchto důvodů: 

• Výstavby  polyfunkčního domu ( 65 dnů ) 

• Vícepráce( betonové základy   při realizaci  SO kanalizace - 1 den, stabilizace  
zemní pláně - 4 dny 

• Realizace  podzemního vedení  chrániček ČEZ – 2 dny 

• Realizace chráničky  pro vedení KT – 2 dny 

• Realizace  teplovodu  2 týdny 

Dále  informoval komisi, že po rychlém odstranění poslední překážky( teplovod) je 
společnost  PBS COM s.r.o. schopna  dodržet dokončit dílo do 15.12.2011. Po následné 
diskusi  proběhlo hlasování  týkající se  doporučení RM  vyhovět žádosti (hlasování:  pro 0: 
proti 3: zdrželi se 4). Komise  se  neusnesla na  doporučení  RM  schválit  uzavření dodatku 
SoD s termínem 15.12.2011    

 

4. Doporučení ke schválení zadávacích řízení na:  

 a)  Městský hřbitov Přerov, stará část - rozvody vody. 

            b) Městský hřbitov Přerov, stará část - obřadní síň. 

  c)  Střecha objektu „Most k Životu“ - B.Němce, Přerov. 

 
Vedoucí  odboru  vnitřní správy  Mgr . Petr  Karola přednesl komisi materiály  týkající se  
zadání  3 výše  uvedených veřejných zakázek na stavební práce. Jedná se  o zakázky  malého 
rozsahu. Byly  předloženy komisi k doporučení  výzvy  k podání  nabídek, zadávací  
dokumentace  a  hodnotící kriteria a  vyzvané společnosti. Předpokládaný  termín  pro podání  
nabídek je  15.12.2011, v případě, že  výzvy  budou  zadavatelem  podepsány  a  odeslány do 
4.12.2011  
  
Městský hřbitov Přerov, rozvody  vody  
 
Vyzvané společnosti 

Obchodní společnost, sídlo IČ 
INSTA CZ s.r.o., Olomouc, Hodolany 253 74 311 
ARES s.r.o., Lipník nad Bečvou 623 00 008 
EKO Agrostav a.s.Přerov  476 72 200 
GASMONT PŘEROV spol. s r.o., Přerov 258 91 014 
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Přerov 
XII-Žeravice 

465 81 367 

 
Hodnotící  kritéria: 
1. Nabídková  cena - 80 % 
2. Termín  realizace - 20%  
Hlasování: pro: proti: zdržel se ( 6: 0: 0)  
 
 
 
   
 
 



Městský hřbitov Přerov, stará část - obřadní síň. 

Vyzvané společnosti 

Obchodní společností, sídlo IČ 
PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI-Újezdec         253 95 653 
Středomoravské stavby s.r.o. ,  Přerov               496 89 053  
ZJS - Realizace staveb s.r.o. , Přerov         286 11 942 
Stavbest Morava  a.s.,  Přerov      285 72 947 
OBBE s.r.o., Holešov        282 94 769 
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov 277 69 585 
 
Hodnotící  kritéria: 
1. Nabídková  cena - 80 % 
2. Termín  realizace - 20%  
Hlasování: pro: proti: zdržel se ( 6: 0: 0)   
 
  
 
Střecha objektu „Most k Životu“ - B.Němce, Přerov. 
 
Vyzvané společnosti 

Obchodní společnost, sídlo IČ 
Středomoravské stavby s.r.o.,  Přerov 496 89 053 
STAVBEST Morava a.s., Přerov  285 72 947 
ZJS - Realizace staveb s.r.o., Přerov   286 11 942 
JH KOKORY - střechy s.r.o., Kokory 278 26 511 
RAPOS, spol. s r.o.,Holešov,   255 04 487 
PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI – Újezdec  253 95 653 
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov 277 69 585 
 
Hodnotící  kritéria: 
1. Nabídková  cena - 80 % 
2. Termín  realizace - 20%  
Hlasování: pro: proti: zdržel se ( 6: 0: 0)    
 
Investiční a rozvojová  komise  je  pověřena  otevíráním obálek, posouzením kvalifikace  
uchazečů a  vyhodnocením podaných nabídek doporučuje  provést vyhodnocení obdržených 
nabídek na  dvou jednáních IRK.  
1. Jednání IRK  - Otevření obálek a  kontrola úplnosti 
2. Jednání IRK - posouzení kvalifikace a  vyhodnocení nabídek  
 

5. Žádost o dotaci  z programu podpory TI  

Žádost  manželů  Ing. M.  a   R.M.  na  vybudování  čističky  odpadních  vod  v Kozlovicích 
pro  rodinný dům. Žadatel splnil všechny  podmínky  pro  poskytnutí  dotace  a  to ve  výši  
50%  z celkových nákladů na  pořízení ČOV. Celkové  náklady  na realizaci  činní  40 345,- 
Kč (bez DPH). Výše  dotace  pro  žadatele je  21 172,50 Kč. Investiční komise  po  
projednání  doporučuje  poskytnou dotaci  v této výši.  

Hlasování: pro: proti: zdržel se (6:0:0)  



6. Různé 

Náměstek M. Zácha DiS  

-  dne  30. 11. 2011 prohlídka   stavby Tyršova  mostu ve  13.00 hod. společně  s Radou 
města, sraz  na  jižním  předpolí Tyršova  mostu 

- dne  2.12.2011 prohlídka  stavby  šaten na TGM 8  11.00 hod.  

Oba termíny  budou upřesněny  organizačním pracovníkem komise zasláním  zprávy SMS 
všem členům investiční  a rozvojové  komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 23.11.2011 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


