
  

Zápis č. 19 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 31.1.2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal Omluveni: 

Ladislav Mlčák Radek Pospišilík 

Emil Krestýn Jaroslav Čermák 

Michal Špalek  

Dan Hos  

Jiří Draška  

Václav Zatloukal  

 Hosté: 

 Michal Zácha DiS 

 Ing. Pavel Gala 

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 1. jednání komise 

      Předseda komise přivítal na jednání investiční komise přítomné členy a pozvané 
hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 1 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 
Komise  odsouhlasila program jednání 2. IRK 

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

            

2. Program regenerace a revitalizace Městského domu.  

      Vedoucí odboru rozvoje  Ing. Gala seznámil investiční komisi  s programem 
regenerace a revitalizace městského domu a  sousedního objektu  na TGM 8, který 
byl projednám a schválen zastupitelstvem města Přerova  v 2011 

 
 



Etapy  přípravných a realizačních prací  
 

I. Etapa (r. 2011) 
Přípravná opatření pro I. a II. etapu (2011 - 2012) 
1. - Provedení digitálního zaměření objektu, exteriér a interiér  
2. - Provedení objemové studie využití objektu - rozdělení provozů  
3. - Provedení průzkumu barevnosti interiérů budovy  
4. - Provedení průzkumů barevnosti exteriérů budovy  
5. - Provedení restaurátorských průzkumů a záměrů : a) kovářské prvky 
                                                                                        b) kamenné prvky 
                                                                                        c) štukové prvky 
6. - provedení stavebně - technického průzkumu  
7. - Provedení stavebně-technického a statického posouzení krovu  
8. - Provedení statického průzkumu objektu  

      9. - Provedení mykologického průzkumu krovu  
     10. - Schválení studie  
     11. - koncepce vytápění a vzduchotechniky  
     12. - Vypracování projektu pro stavební povolení  

        13. - Průběžné sledování možnosti příspěvků z fondů kraje, státu, ministerstev, EU apod.  
        Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2011 cca 830 000,-Kč 

 
     Realizační opatření (2011)  
     1. - Provedení realizace statického zajištění OR 
     2. - Provedení realizace kanceláří MIC v přízemí křídla orientovaného do náměstí MAJ 
     3. - Provedení realizace interiéru kavárny MAJ 
     Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2011 cca 5 800 000,-Kč 
 
     II. Etapa (r. 2012) 
     Přípravná opatření pro III. etapu (2013)  
     1. - Provedení studie a PD k úpravě půdních prostorů pro technické a komerční využití 
      Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2012 cca 300 000,-Kč 
 
      Realizační opatření (2012)  

1. - Oprava střešní krytiny vč. klempířských prvků  
2. - Úprava a ošetření krovu  
3. - Provedení instalací sítí (přípravné práce)  
4. - Provedení injektáže statického zajištění v suterénu budovy  (interiér)  
5. - Stavební realizace opravy půdních prostor MAJ 

             Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2012 cca 20 000 000,-Kč 
 
      III. Etapa (r. 2013) 
      Přípravná opatření pro IV. etapu (2014)  

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a jazzového klubu  
2. - Provedení studie a projektu restaurace v přízemí budovy včetně přilehlých prostor a sociálního   
zázemí  včetně původní „Zimní zahrady“  

       Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2013 cca 460 000,-Kč 
 
      Realizační opatření (2013)  

1. - Výměna okenních výplní fasád průčelí, boční uliční a dvorní  
2. - Provedení výměny dlažeb a výmalby  
Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2013 cca 20 000 000,-Kč 

 
      IV. Etapa (r. 2014) 
      Přípravná opatření pro IV. etapu (2015)  

. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a baru, šaten v přízemí, sociálního   
zázemí  

      Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2014 cca 440 000,-Kč 



      Realizační opatření (2014)  
      1. - Provedení restaurování a technického zajištění stropu hlavního sálu a bočního sálu  
      2. - Provedení realizace jazzového klubu a technického zázemí  
      3. - Provedení realizace restaurace v přízemí a přilehlých prostor (včetně původní „Zimní zahrady“)  
      4. - Výměna truhlářských výplní dveří v interiéru včetně restaurátorských prací a repase  
      5. - Provedení výměny dlažeb, výmalby  
      Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2014 cca 20 000 000,-Kč 
 
      V. Etapa (r. 2015) 

Přípravná opatření pro VI. etapu (2016)  
1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a 2. patra  
2. - Projektová dokumentace na rekonstrukci výtahů  
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2015 cca 450 000,-Kč 
 
Realizační opatření (2015) náklady 
1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 1. patra  
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků (1.patro)  
Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2015 cca 16 000 000,-Kč 

 
VI. Etapa (r. 2016) 
Přípravná opatření pro VII. etapu (2017) 
1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a 3. patra  
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2016 cca 350 000,-Kč 
 
Realizační opatření (2016)  
1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 2. patra  
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků (mimo hlavní sál)  
3. - Rekonstrukce výtahů  
Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2016 cca  20 000 000,-Kč 

 
VII. Etapa (r. 2017) 
Přípravná opatření pro VIII. etapu (2018) 
1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí 3. patra  
2. - Projekční práce obnovy uliční i dvorní fasády  
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 2017 cca 390 000,-Kč 

 
Realizační opatření (2017)  
1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 2. patra  
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků  
Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2017  cca 16 000 000,-Kč 

 
VIII. Etapa (r. 2018) 
Realizační opatření (2018) náklady  
1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 3. patra  
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků  
3. - Provedení opravy dvorních fasád  
Předpokládaná cena stavebních prací pro rok 2018 cca  21 000 000,-Kč 

 
 Za etapy:  Projekční, průzkumové práce        3 570 000,- Kč 

                         Stavební práce                              132 500 000,- Kč 
                         CELKEM:                           cca    136 070 000,- Kč 

    

Z investičních akcí  předkládaných na  únorové zastupitelstvo ke schválení pro rok 
2012  je v návrhu revitalizace městského domu navrženo  vybudování Městského 
informačního centra jako reprezentační místnosti na levé straně  za vstupem do 



MD. Předpokládané náklady na projekční práce a realizaci  činní 4 mil. Kč. 
Stávající MIC umístěné v pasáži   by bylo zrušeno a  přestěhováno.  

Diskuze:  

- k využití prostor na TGM 8 

- MD- možnost využití suterénních prostor, řešení  půdy MD, v první fázi by  
bylo vhodné se zabývat rekonstrukcí nevyhovujících dešťových žlabů a svodů 
na objektu, včetně krytiny a  následně  řešit  výměnu oken a opravu fasády. 

- zastaralá a  energeticky náročná  vzduchotechnika v objektu DM apod.   

- návrh na prohlídku suterénních prostor a půdy MD 

3. Žádosti o podporu z programu výstavby technické infrastruktury. 

      3.1. Žádost  manželů H. a  L.V. o prodloužení  termínu na předložení 
kolaudačního souhlasu a tím i termínu vyúčtování poskytnuté dotace  z programu 
PVTI. Žadateli byla poskytnuta  dotace  ve výši 246 127,-Kč na vybudování  
veřejně přístupových ploch a inženýrských sítí  pro novostavbu RD. Žadatel má  
k dnešnímu dni  zkolaudovány  stavby  inženýrských sítí, RD a  kolaudační řízení  
komunikace  bylo pro nesrovnalosti  zaměření pozemků přerušeno.  Z tohoto 
důvodu žádají  o prodloužení termínu vyúčtování  dotace  do  29.2.2012  

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

3.2.   Žádost p. J.G.  o dotaci  z programu  PVTI na  vybudování  domovní 
čistírny odpadních vod  pro novostavbu RD v Kozlovicích na p.č.723/38 v k.ú. 
Kozlovice. Jedná se  realizaci domovní čistírny BD-5  pro  2-6 osob. Oddělení 
koncepce  rozvoje  města  posoudilo  tuto žádost  o dotaci  a  protože žadatel 
splňuje  podmínky doporučuje  přidělit  dotaci  žadateli ve výši 42 075,-Kč.  

Protinávrh člena IRK na  poskytnutí dotace ve  výši 30 000,- Kč po hlasování 4:3:2 
(pro:proti:zdržel se)  nebyl odsouhlasen. 

Hlasování o původním návrhu o poskytnutí dotace  ve  výši 42 075,- Kč na 
realizaci  domovní čistírny odpadních vod  byl nadpoloviční většinou členů komise 
přijat. 

Hlasování: 6:0:3 (pro:proti: zdržel se)  

      3.3.   Žádost  společnosti Nemo-Development s.r.o.  Přerov na  poskytnutí 
dotace  z programu  PVTI ve výši 3 200 000,- Kč na vybudování  inženýrských sítí 
a veřejně přístupových ploch pro výstavbu obytného areálu „Přerovské zahrady .“ 
pro 16 RD byl stažen z programu jednání IRK č.2 a bude   projednán na  příští 
investiční a rozvojové  komisi.  

      Na základě  diskuse členů IRK týkající se poskytování podpory z programu PVTI 
vyplynul požadavek, aby materiály  předkládané IRK ke schválení předkládal 
odpovědný pracovník z odboru rozvoje (Ing. Zlámal František), tak aby mohl při 
projednávání  zodpovědět dotazy členů týkající se technických záležitostí, 
navrhované výše dotace  a zároveň umožnil členům komise případně nahlédnout do 
příslušného spisu.  

 

4. Plán činnosti komise pro rok 2012 

          Předseda komise p. Jüttner vyzval členy komise pro podání námětů  pro 
vypracování  plánu činnosti investiční a rozvojové komise pro rok 2012. Komise  
by měla do svého plánu zapracovat nejen investiční a rozvojové záležitosti, 



kontrolní prohlídky  na  investičních  akcích, ale  měla se do svého plánu zahrnout i 
problematiku movitého majetku města  a  především se zabývat  Strategickým a 
rozvojovým plánem rozvoje města Přerova.  Náměty na  plán činnosti komise  pro 
rok 2012 poslat na  e- mail  předsedy komise.    

5. Různé  

      Ing. Dostál 

      - pozvánka náměstka primátora Mgr. Kulíška  členům IRK na  prezentaci projektu 
Mamutova, která se  uskuteční 1.2.2012  v 15.00 hod.  v předsálí MD v 1.patře. 

      - informace  o  výsledku výběrového řízení na zhotovitele na stavbu 1. etapy jižního 
předpolí Tyršova mostu 

      Ing. Draška  

      - 9 podaných nabídek (IDS Olomouc a.s., sdružení PBSCOM s.r.o. a PSS 
Přerovská stavební a.s., Strabag a.s., Horstav Olomouc s.r.o., Tomiremont a.s., 
Swietelský  stavební s.r.o, Eurovia a.s., M-silnice a.s, Sates Morava  s.r.o.) 

      5 vyloučených uchazečů ( M silnice.s,IDS Olomouc a.s,  Sdružení PBSCOM s.r.o. 
a PSS Přerovská stavební a.s., Horstav Olomouc a.s.,Tomiremont a.s. Prostějov) 

      vítězný uchazeč Sates Morava s.r.o. s nabídkovou cenou 11 072 744,-Kč včetně 
DPH 

     - na základě usnesení komise  ze dne 2.11.2011 provedlo oddělení krizového řízení 
ve spolupráci s jednotkou     dobrovolných hasičů aktuální průzkum trhu na 
dodávku dopravního automobilu. Bylo poptáno 5  dodavatelů a  nejnižší nabídku 
podala společnost Agrotec a.s. Brno ve výši 1 730 000,- Kč(včetně DPH) na 
vozidlo Daily 65C17V EEV (furgon) v požadovaném provedení a výbavě. 

       Zácha Dis  

      - vznesl požadavek na zpracování komplexní písemné informace  o uplatněných a 
nevykrytých   požadavcích na  poskytnutí dotace  z programu podpory technické 
infrastruktury za rok 2011, termín  3. jednání IRK, pozvat Ing. Zlámala z odboru 
rozvoje 

      -Ing. Dostal 

      - vznesl požadavek na  komplexní písemnou informaci ke stavu realizace investiční 
akce „Parkoviště a nová infrastruktura na nábřeží PFB.“ (rozpočet, smlouva, 
termíny plnění, konečná cena, termíny realizace, vyúčtování penále, vady a 
nedodělky z předávacího řízení, kolaudace,  předání TSMP s.r.o. - placené 
(neplacené) veřejné parkoviště, termín  3. jednání IRK – oddělení investic - p. Jiří 
Raba .  

 

      Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

      V Přerově dne 31.1.2012 

 

 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


