
  

Zápis č. 20 

z jednání Komise investiční a rozvojové 

Rady města Přerova 

ze dne 21.2.2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jan Jüttner  

Tomáš Dostal  

Martin Zdráhal Omluveni: 

Ladislav Mlčák Jaroslav Čermák 

Emil Krestýn  

Michal Špalek  

Dan Hos  

Jiří Draška  

Václav Zatloukal  

Radek Pospišilík Hosté: 

 Michal Zácha DiS 

 Ing. František Zlámal 

Zápis: 

1. Kontrola usnesení z 2. jednání komise 

   Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  pozvané hosty a  provedl kontrolu     
usnesení  a zápisu  z jednání  minulé  komise  a  konstatoval, že  usnesení byla  splněna až  na  
dodání komplexní  písemné  informace  týkající se  investiční akce „Parkoviště a  nová 
technická infrastruktura  na  náb. PFB.“ Z důvodu čerpání  ŘD p. Raby –TDI  bude  dodáno  
na  příští IRK. Komise  odsouhlasila  program jednání IRK 

            

2. Žádosti o podporu z programu výstavby technické infrastruktury. 

2.1.  Inženýr Zlámal  z odboru Rozvoje přednesl  žádost  Ing. A.  a   J. H.  o poskytnutí 
dotace  z programu  PVTI na  vybudování  domovní čistírny odpadních vod  pro 
novostavbu RD v Kozlovicích v k.ú. Kozlovice. Jedná se  realizaci domovní čistírny BD-5- 
EKO. Oddělení koncepce  rozvoje  města  posoudilo  tuto žádost  o dotaci  a  protože 
žadatel splňuje  podmínky doporučuje  přidělit  dotaci  žadateli ve výši 42 075,-Kč. Po 
diskusi bylo  provedeno hlasování komise.  

Hlasování:  10:0:0        (pro:proti: zdržel se)  



 

2.2. 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 a bude   projednán na  příští investiční a rozvojové  komisi.  

Hlasování:           (pro:proti: zdržel se)  

 

      Ing. Zlámal - informace  k programu PVTI pro rok 2012 

     Zastupitelstvo schválilo  na  únorovém zastupitelstvu rozpočet ve  výši 3 mil. Kč na  
poskytování  dotací v roce 2012  z programu  podpory  výstavby TI stavebníků. V současné 
době  je  v rozpočtu 3 446 925,- Kč 

      Nepokryté žádosti z PVTI: 

1. BYT Studio a.s. (1. žádost v r. 2008), Popovice, TI: 
kom.+VOD+KAN+plyn+VO+VN+TS+NN pro 19 RD (náklady 14,685 mil. Kč) max. 
dotace 3,800 mil. Kč (v r. 2010 schválen ZM záměr na 2 mil. Kč) 

2. S.J.  (žádost v r. 2011 - stažena), Újezdec, TI: komunikace,VODOVOD,KAN. 
splašková a dešťová,plyn,VO pro 12 RD (náklady 6,120 mil. Kč) max. dotace 
2,400 mil. Kč 

3. Nemo - Development s.r.o. (žádost v r. 2011), Přerovské zahrady, TI: komunikace, 
chodníky, vodovod,dešťová, splašková kanalizace, plynovod, vodovod, veřejná zeleň, 
VO pro 16 RD (1. etapa) (náklady 9,415 mil. Kč) max. dotace 3,200 mil. Kč 

4. B.M. + Ing. B.R.  (žádost v r. 2011), Žeravice (k.ú. Čekyně), TI: VOD.,KAN., 
PLYN,VO,komunikace a ZP pro 6 RD (náklady 9,988 mil. Kč) max. dotace 
1,200 mil. Kč 

5. B.R.   (opakovaná žádost v r. 2012), Kozlovice, TI: domovní ČOV pro 5 RD (náklady 
0,420750 mil. Kč) max. dotace 0,210375 mil. Kč.                  Poznámka:  R.B. - již 
poskytnuta dotace v r. 2010 na TI: VOD+dešť. KAN + plynovod +NN + komun. vč. 
chod. + VO pro 13 RD ve výši 1,200 mil. Kč/ 

Celkem 5 požadavků  na podporu z PVTI 2012  10,800 mil. Kč 

            V 2012 očekáváme ještě 2 velké žádosti : 

• AVČ s.r.o. TI pro 17 RD (Přerov, Hostýnská), max. dotace 3,400 mil. Kč 
• ROGIN Zero s.r.o. TI pro 9 RD (Vinary, k.ú. Popovice), max.dotace 1,800 mil. 

Kč 

      Celkem 2 očekávané:  5,200 mil. Kč 

 

     Plán činnosti komise pro rok 2012 

         Předseda komise p. Jüttner přednesl návrh plánu činnost Investiční a rozvojové komise, 
který bude do  konce  týdne zaslán členům k připomínkování a vyzval členy komise pro 
podání připomínek k návrhu v termínu do  29.2.2012.  

3. Schválené investiční akce  2012 

      Zastupitelstvo na svém zasedání ze den  6.2.2012  po projednání  svým usnesení  schválilo 
nové investiční akce pro rok 2012.  Bližší informace k jednotlivým investičním akcím 
včetně výkresové prezentace  podal  Ing. Dostál z oddělení investic a technické správy. 
Investiční akce jsou  uvedeny  v tabulce. 

 



 

 

 

 

                        K jednotlivým investičním akcím:  

Dětské hřiště  Jižní čtvr ť I/9/12: 

realizace  v rámci programu IPRM 2012, rozpočtové náklady 3 796 499 tis. Kč, schválený 
rozpočet 4296 tis. Kč, předpokládaný termín realizace 06-08/2012, dotace do výše 85 % 
z uznatelných nákladů, stavba obsahuje:  

SO 102 Hřiště  pro děti  3-12 let 
SO 103 Víceúčelové hřiště 
SO 104 Chodníky a zpevněné plochy 
SO 105 KTÚ a sadové úpravy 
    
Dětské hřiště  Jižní čtvr ť III/1-3: 

realizace  v rámci programu IPRM 2012, rozpočtové náklady stavby 4 979 545,-Kč, schválený 
rozpočet 5 479 tis. Kč, předpokládaný termín realizace 06-08/2012, dotace do výše 85 % 
z uznatelných nákladů, stavba obsahuje:  

SO 102 Hřiště  pro děti  3-12 let 
SO 103 Chodníky a zpevněné plochy 
SO 104 KTÚ a sadové úpravy  
SO 105 veřejné osvětlení 
 

Cyklostezka Osmek   

 Probíhá územní řízení, rozpočtové náklady  1 230 tis. Kč, schválený rozpočet 1 230 tis. Kč.      
Předpoklad realizace  v II. pololetí roku 2012 

SO  101 Cyklostezka 

 



Regenerace  panelového sídliště  Předmostí- IX. Etapa 

Realizace  v rámci  programu  ministerstva  pro místní  rozvoj podporující  regeneraci 
panelových  sídlišť, rozpočtové náklady  10 500 tis. Kč, schválený rozpočet  8 000 tis. Kč, 
předpokládaný termín realizace 07-08/2012, dotace   do výše 50%  max.  4 000 tis. Kč. Je 
vydáno stavební povolení. Stavba  obsahuje: 

SO 101 Komunikace  a zpevněné plochy 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 801  Sadové úpravy 
SO 901 Mobiliář a dětské prvky 
Investiční a rozvojová komise  po  projednání doporučuje RM  dofinancovat tuto  investiční 
akci  do výše  rozpočtových  nákladů dle  projektu. ( 2500 tis. Kč)  
 
Hlasování:  10: 0: 0  (pro: proti: zdržel se) 
 
Dětské hřiště Vaňkova 

Rozpočtové náklady na realizaci stavby 4 978 tis. Kč, schválený rozpočet 3000 tis. Kč, 
předpoklad realizace 06-08/ 2012. Je vydáno stavební povolení. Stavba  obsahuje tyto  stavební 
objekty:  

SO 01 Příprava území                
SO 02 Zpevněné plochy, komunikace      
SO 03  Hrací prvky, mobiliář     
SO 04  Sadové úpravy 
SO 05  Veřejné osvětlení  
 
Investiční a  rozvojová komise  po projednání doporučuje RM dofinancovat tuto investiční akci 
do výše  rozpočtových nákladů dle  projektu. ( 2 000 tis. Kč)  
 
Hlasování:  10: 0: 0  (pro: proti: zdržel se) 
 
5.Různé  
 
p. Zatloukal  
 
- informace o nutnosti provedení rekonstrukce  třídící linky  na  skládce odpadu. Tato  třídící 
linka  je  ve špatném technickém stavu. Předpokládané náklady na rekonstrukci cca  6 000 tis. 
Kč. Rekonstrukce  třídící linky by byla uhrazena z prostředků EKOKOMU 
 
Investiční komise  doporučuje zařadit tuto  investiční akci do  registru investic a k realizaci 
v roce 2012.   
Hlasování:  10: 0: 0  (pro: proti: zdržel se) 
 
- požadavek  na  dokončení  realizace  projektů na investiční akce  započaté v roce 2010 
„Nasvícení přechodů pro  chodce.“a „ Bezbariérová úprava přechodů.“ . Chybí dokončit  
přechody  na ul. Palackého, ul. Komenského a B. Němcové 
 
Hlasování: 10:0:0  (pro:proti:zdržel se) 
 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál  

 V Přerově dne 21.2.2012 

Jan Jüttner v.r. 
předseda komise 


