
  

Zápis č. 16 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 6.12.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal Omluveni: 

Ladislav Mlčák Emil Krestýn 

Václav Zatloukal Radek Pospišilík 

Dan Hos Jiří Draška 

Jaroslav Čermák  

Michal Špalek Hosté: 

 Ing. Pavel Gala 

 Ing. František Zlámal 

  

  

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 15. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na jednání investiční komise přítomné členy a pozvané hosty a 
provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 15 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Dále navrhl 
schválení  změny a doplnění programu 16. schůze IRK  o bod „Kompostárna  Přerov, 1.a 
2. etapa.“ týkající se výběrového řízení pro zadání projektové dokumentace  pro stavební 
povolení a realizaci.   

      Výsledek hlasování:  8:0:0 (pro : proti : zdržel se)  

      

2. Kompostárna Přerov, 1.a 2.etapa-dokumentace  pro SP 

      Vedoucí odboru rozvoje  Ing. Pavel Gala  informoval členy o stavu předrealizační 
projektové přípravy Kompostárny v Přerově  a  přednesl důvody, které  vedou pro 
zrušení usnesení rady města  týkající se  uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem MS 



architekti s.r.o. a dále  se  zabýval podmínkami vyhlášení  nového výběrového řízení na  
vypracování jednostupňové projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota 
projekčních prací je  700 tis. Kč  a  bude hrazena  z rozpočtu oddělení koncepce  a 
rozvoje města. V současné době  odbor rozvoje  má právoplatné územní rozhodnutí na  
stavbu a DSP a realizaci bude řešena na 2. etapy ( viz. Předmět návrhu  smlouvy o dílo.) 
Tento projekt bude spolufinancován z fondu EU v rámci operačního programu životního 
prostředí. 

      Výzva těmto  uchazečům:   

• Printes Atelier s.r.o. Přerov 

• MS architekti s.r.o. Praha 

• Energoprojekta s.r.o. Přerov 

• Eko INPROS s.r.o. Brno 

• S-projekt plus a.s. Zlín  

     Hodnotí kriterium - nejnižší nabídková cenä 

     Termín podání nabídky - 19.ledna 2012,  Termín plnění - duben 2012 

      Výsledek hlasování:  8:0:0 (pro : proti : zdržel se)  

     

3. Vyhodnocení účasti členů v IRK za II.pol. 2011 

      Předseda  investiční a rozvojové komise  provedl vyhodnocení účasti členů na  jednání ve  
druhém pololetí 2011 a konstatoval, že  účast některých členů je  na  hranici 50%. Slabá 
účast těchto členů bude  řešena v jednotlivých politických klubech. 

        

4. Harmonogram zasedání IRK na  2012 - I. pol. 2012 

      Harmonogram  jednání IRK  je  tvořen  v závislosti na  harmonogramu  zasedání rady        
města Přerova. Harmonogram   byl projednán a schválen se  změnou  8. jednání komise 
přeložené na středu 2.5.2012.  

      Výsledek hlasování:  8:0:0 (pro : proti : zdržel se) 

       

5. Nová vzorová smlouva - návrh úpravy  

      Oddělení vnitřní správy na základě  podnětu oddělení ITS a  na základě změny  zákona      
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) OD  1.1.2012 provedl doplnění  vzorové 
smlouvy o dílo používané objednatelem . Změna  se  týká  doplnění  bodu 4 v odst. IV 
Doba a místo plnění a   doplnění bodu 1 v  odst.  V. Cena za dílo -  DPH   

      Diskuse – požadavek členů IRK zapracovat do vzorové smlouvy ustanovení týkající se    
uplatnění  škod způsobených neplněním  smluvního vztahu nejen vůči zadavateli, ale i 
k třetím osobám, zejména kdy na sebe mají navazovat jednotlivé realizace dle  
plánovaných časových harmonogramů.   

      Komise bere na vědomí předloženou úpravu  vzorové SoD 

 

6. Žádost o dataci  z programu podpory  TI -  2 x ČOV Kozlovice 

Žádost  Ing. M.H.  o dotaci na  vybudování  čističky  odpadních  vod  pro RD 
v Kozlovicích. Žadatel splnil všechny  podmínky  pro  poskytnutí  dotace  a  to ve  výši  



50%  z celkových nákladů na  pořízení ČOV. Celkové  náklady  na realizaci  činní  22 
000,- Kč (včetně DPH). Výše  dotace  pro  žadatele je  11 000,- Kč. Investiční komise  po  
projednání  doporučuje  poskytnou dotaci  v této výši.  

Hlasování: pro: proti: zdržel se (8:0:0)  

Žádost  p. R.B.  o dotaci na  vybudování  5 ks čističek  odpadních  vod  pro RD 
v Kozlovicích, na  p.č. 723/11, 723/12,723/18,723/19,723/21 v k. ú. Kozlovice.. Žadatel 
nesplnil všechny  podmínky  pro  poskytnutí  dotace  a  to bezdlužnost vůči Statutárnímu  
městu. Investiční komise  po  projednání  nedoporučuje  poskytnou dotaci  v požadované 
výši  210 375,- Kč.  

Hlasování: pro: proti: zdržel se (0:8:0) 

    

7. Prohlídka staveb - ( Zateplení ZŠ Želatovská, , TDI na nábř. PFB, Šatny na TGM 8)  

      Prohlídka  rozestavěných staveb. 

      Technická a dopravní infrastruktura na nábř. PFB  - na stavbě  se  v době prohlídky      
ve  14.30 hod  již  nepracovalo. Informace  člena  IRK k přeložce podzemních kabelů za  
polyfunkčním domem - byla provedena    již 25.11.2011 viz pořízená  fotodokumentace. 
Při  prohlídce rozestavěné stavby  parkoviště bylo zjištěno, že  použitá  kroužková vazba 
žulové dlažby není v souladu s ČSN 736130, kde oblouky jsou  situovány obráceně, než  
je uvedeno v normě. Na tuto zjištěnou skutečnost bude upozorněn technický dozor této 
stavby.   

      Šatny  na TGM 8 -  stavba  v době  prohlídky   objednatelem  přerušena do doby 
uzavření  SoD na práce  nad  rámec projektu. Provedeny demoliční práce, příprava území 
a  výkopy  základových pasů.  

      Zateplení ZŠ Želatovská – práce  probíhají na objektu   budovy ZŠ a to  montáž 
fasádního polystyrenu na  dvorní části  budovy, demontáž lešení a  úklid staveniště před  
školou a  školní jídelnou. V době  prohlídky zbývá dokončit cca  20% zateplovacího  
systému. Termín  prodloužení SoD  je  do 31.3.2012 

 

8. Různé 

Ing. Gala Pavel – podal  členům IRK informace týkajících se vyhlášení  výběrového 
řízení na  zhotovitele stavby   Jižního předpolí Tyršova  mostu. Jedná se  o stavbu, která 
se  skládá ze  dvou  částí. Celkové rozpočtové náklady  činní  28 mil. Kč. Stavba  bude  
realizována  ve dvou etapách. Výběrové řízení připravuje  odbor  vnitřní správy  ve 
spolupráci s odborem rozvoje a  oddělením ITS.  Materiál bude  projednán na následující  
RM dne  14.12.2011   

Ing. Tomáš  Dostal – dotaz na  předávání a  přebírání staveb  realizovaných městem  

 

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 6.12.2011 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


