
Zápis č. 21

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 6.3.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner Michal Špalek

Tomáš Dostal

Radek Pospišilík Omluveni:

Ladislav Mlčák Václav Zatloukal

Emil Krestýn Jiří Draška

Jaroslav Čermák Martin Zdráhal

Dan Hos

Hosté:

Michal Zácha DiS

Ing. František Zlámal

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 20. 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.
Program jednání dnešní komise byl rozšířen o informaci vedoucího odboru vnitřní správy 
Mgr. Karoly týkající se  návrhu vnitřního předpisu zadávání  zakázek malého rozsahu.
Komise  odsouhlasila  program jednání IRK

     Hlasování:  7:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

    

2. Investiční záležitosti

Členové komise obdrželi písemné stanovisko týkající se investiční akce: „Parkoviště a  
nová technická infrastruktura  na  náb. PFB.“ od technického dozoru této investiční akce 
p. Jiřího Raby. Komise po přečtení této zprávy konstatuje, že tato zpráva je neúplná, 



poslední záznam je z 6.2.2012 a zpráva neobsahuje všechny informace potřebné pro 
objektivní posouzení a vydání stanoviska Radě města Přerova týkající se řešení sporu mezi 
zhotovitelem PBSCOM a Statutárním městem týkající se vystavené a neuhrazené 
penalizační faktuře. Investiční komise požaduje doplnit zprávu o stanovisko právního 
odboru k řešení sporu, předložit  smlouvu o dílo a pozvat na další jednání týkající se 
Parkoviště a nová technická infrastruktura na náb. PFB  p. Rabu. 

Hlasování:  7:0:0   (pro:proti: zdržel se) 

Po projednání tohoto bodu programu se dva členové investiční komise omluvili předsedovi  
komise z jednání a jednání komise opustili. Komise o počtu 5 členů se stala neusnášení 
schopnou. 

3. Návrh vnitřního předpisu pro zadávání zakázek malého rozsahu

         Vedoucí odboru vnitřní správa Mgr. Petr Karola uvedl důvody  proč je nutné aktualizovat 
vnitřní předpis č. 18/2006 a požádal členy komise k vyjádření se k návrhu předpisu, zaslání 
připomínek členů do konce týdne a požádal o projednání předpisu na příští IRK. Každý 
člen obdržel  1x návrh v tištěné podobě a v el. podobě bude zaslán všem členům  
organizačním pracovníkem komise. 

4. Rozvojové záležitosti

      Podpora výstavby technické infrastruktury

      Ing. František Zlámal  informoval komisi o  výši fondu pro Podporu výstavby technické 
infrastruktury  schválený pro rok 2012  a to ve výši 3 489 125,- Kč a dále o poskytnutých 
dotacích na ČOV od roku 2007 do 2012. Celkové poskytnuté dotace na vybudování 14 
ČOV jsou 454 556 Kč, dotace na  1 ČOV je v průměru  32 468,- Kč. Dotace na  realizaci 
ČOV  viz  příloha.

      Projektové práce

      Celkem  projekty pro 91 investičních akcí, týkající se:

 Místních komunikací

 Chodníků a cyklostezek

 Přechodů pro chodce

 IPRM (projekty  v rámci integrovaného plánu rozvoje  města)

 Budov a ostatních

      Požadavek Odboru ROZ na  schválení rozpočtových opatření pro rok 2012  pro tyto akce: 

 Rozšíření skládky odpadů v Zdravicích           DSP + Real                          1 400 tis. Kč

 Cyklostezka Osmek      DSP- přerušeni stav řízení –vlastnické vztahy

 Kompostárna                     800 tis. Kč

 Lavka U Tenisu   ÚŘ+SP                                                                              1 000 tis. Kč

 Protipovodňová opatření 

 Rekonstrukce komunikace Sokolovská

 Mamutov        ÚŘ                 260 tis.Kč

Pod čarou pro rok 2012 tyto akce:

 Západní parkán zámku



 Parkovací plochy a komunikace na Jižní čtvrti I

 Předláždění Horního náměstí

 Rozšíření komunikace ul. Palackého

 Světelné signalizační a zabezpečovací zařízení v Kozlovicích ( s měřením rychlosti) 

 Cyklostezka na nábřeží PFB

 Rekonstrukce BUS zastávky na ul. Kabelíkové

 Zateplení ZŠ B.Němcové a ZŠ Za Mlýnem 

 Rekonstrukce třídírny odpadu na skládce v Žeravicích

 Nákup hasičského zásahového vozidla pro dobrovolné hasiče

Ing. Zlámal dále informoval komisi o dalších 30 akcích u kterých neustále prodlužuje platnost 
vydaných stavebních povolení a to především na projekty dopravních staveb – viz příloha

5. Různé

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 6.3.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




