
Zápis č. 23

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 27.3.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner Michal Špalek

Tomáš Dostal

Radek Pospišilík Omluveni:

Jiří Draška Jaroslav Čermák

Dan Hos Emil Krestýn

Václav Zatloukal

Ladislav Mlčák

Martin Zdráhal

Hosté:

Michal Zácha DiS

Mgr. Petr Karola

Zápis:

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  pozvané hosty a  provedl  kontrolu 
usnesení  z mimořádné   komise a  konstatoval, že úkol  byl splněn. Členy  komise navržený  
program  jednání komise  nebyl  doplněn a  po  hlasování byl  všemi  přítomnými  členy  
komise  schválen.  

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

1. Rozvojové záležitosti – žádosti o dotaci z PVTI    

Odborem  rozvoje  a  koncepce  předložil na  jednání  2  materiály k projednání  týkající se   
žádosti  o podporu  z Programu výstavby  technické  infrastruktury.  

Ing. Dostal  přednesl  žádost  žadatele R.B. o poskytnutí dotace  z programu  PVTI na  
vybudování   5 ks  domovních čistíren  odpadních vod  pro novostavbu RD v k.ú.  Kozlovice. 
Jedná se  realizaci domovní čistírny  v počtu 3-6 osob. Oddělení koncepce  rozvoje  města  
posoudilo  tuto žádost  o dotaci  a  protože žadatel splňuje  podmínky, má možnost  získat  
dotaci  ve  výši  181 750,- Kč. Po diskusi investiční a  rozvojová komise  doporučuje  



schválit dotaci   na  5 ks  domovních  čistíren ve  výši  150 tis. Kč. 

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

Diskuse k programu PVTI:

- k dnešnímu  dny  je  evidováno  odborem  rozvoje  celkem 5 žádostí (  BYT studio a.s, 
Smékal Jakub,  Ing. B.R.a  B.M., NEMO s.r.o., Rogin  zero s.r.o.a  nově  avizovaná  žádost  
společnosti AVČ s.r.o.)  o poskytnutí  dotace  na  výstavbu technické  a dopravní 
infrastruktury v celkové požadované výši  dotace  15 485 tis. Kč.

- ve  fondu  podpory  je  k dnešnímu dni 3 404 tis. Kč 

- návrh na  poskytnutí  dotace žadateli,  který  již  infrastrukturu  vybudoval bez  ohledu  na  
poskytnutí  dotace (např. Rogin Zero s.r.o.)

- zprůhlednit postup  pro  posuzování  žádostí  o podporu   z programu PVTI

- návrh rozdělit program  podpory  na  žádosti od individuálních  stavebníků ( RD, ČOV 
apod.) a  na  žádosti developerů pro  podporu výstavby  TI

Závěr:

Investiční a rozvojová  komise se  po diskusi  usnesla uplatnit  požadavek  na  Odbor  rozvoje 
na  provedení  aktualizace nebo vypracování nového vnitřního předpisu č. 3/ 2008 týkajícího 
se   programu Podpory  výstavby technické infrastruktury, který  by komplexně  řešil :

- Základní  podmínky  pro  poskytování dotací ve  dvou  rovinách a to:

                      1. Pro individuální stavebníky 

                      2. Pro developery

- Stanovení výše  dotace s ohledem  na  fond podpory

- Pravidla  a  postup posuzování a  předkládání žádostí investiční  a  rozvojové  komisi 

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

2. Zásady  postupu zadávání VZ malého rozsahu  

Vedoucí odboru  vnitřní  správy Mgr. Petr Karola uvedl  důvody  proč  je  nutné  novelizovat  
vnitřní  předpis  týkající se  zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu. Uvedl,  že  návrh  
vnitřního  předpisu  byl  připomínkován   vedoucími  odborů  MMP a řediteli  příspěvkových  
organizací. K dnešními  dni   není  doposud  vydán  žádný  prováděcí  předpis k novele  
zákona  č. 137/2006 Sb. o  veřejných  zakázkách. 

Návrh  vnitřního  předpisu  obsahuje   zadávání  veřejných zakázek  malého  rozsahu dvěma   
postupy a  to:

I. Postupem  bez  využití  elektronického  nástroje  uvedeným  v Čl. IV  předpisu

II. Postupem s využitím elektronického   nástroje  uvedeným v Č. V. předpisu   

Diskuse k návrhu předpisu. 
- použít  pro  zkratku   komise  rozvojové  a  investiční  "IRK" místo "ROZ" 
- u  zadávání  VZ  nepřesahující 100 tis. Kč Čl. IV. Odst. 2 a) změnit   na  výzvu  jednomu 
nebo  dvěma   zájemcům (  zrušit  mimo   region a  nahradit   výzvou  jen  takové   zájemce o 
kterých  má  věrohodné  informace, že  jsou schopni  z hlediska své  schopnosti, odbornosti a  
zkušeností požadované  plnění  řádně  a  včas  splnit  ....viz. Čl.V 5a)
- 2b), 2c), zkrátit  lhůtu 5 kal. a 7 kalendářních  dnů¨
Doplnit do  návrhu  nového  předpisu další  článek týkající se  výjimek z věcné působnosti
předpisu a  to:



- na  pořizování  drobného  majetku, pořizování  dodávek, služeb a stavebních  prací do  
hodnoty  např. 10 tis. Kč

- zapracovat  do  vnitřního  předpisu postup  při  zadávání dodatečných  stavebních  prací  
a služeb u  zakázek ( tzv. vícepráce) , u kterých  byla  zahájena  realizace  a  v průběhu 
realizace  se  vyskytly objektivní  důvody pro provedení  těchto  prací a  tyto  práce  nebyly  
obsaženy  v původních  zadávacích  podmínkách a to např. ve dvou rovinách - přímé
zadání   v limitu  do  100 tis. Kč a nad  100 tis. Kč   např.  jednacím  řízením  se 
zhotovitelem  v  komisi IRK nebo  zadavatelem komisí jmenovanou.     

Závěr z diskuse:

- provést aktualizaci  stávajícího  vnitřního  předpisu  o  zadávaní  ZMR v  souladu  se
sníženými limity platnými dle  novely  zákona o zadávání  veřejných  od  1.4.2012

- připravit  nový  návrh   zásad  postupu  zadávání  VZ malého  rozsahu a
projednat v orgánech města a  v investiční  a rozvojové komisi.

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

3.  Různé
Po  ukončeném  jednání  proběhla  prohlídka  stavby Tyršova  mostu  a  stavby  jižního  
předpolí. Na stavbě  mostu  jsou  prováděny  dlaždičské práce na  mostě a  na  stavbě  jižního  
předpolí mostu jsou  práce  zastaveny kvůli  probíhajícímu  záchrannému  archeologickému  
průzkumu na  objevených  základech  kostela  sv. Marka  v lokalitě  budoucího  parkoviště a  
na  příjezdové  komunikaci  k mostu, kde  byla objevena  kamnářská pec a  zbytky   
historických  kamnářských  kachlí.
Dle  informace stavbyvedoucího bude  zátěžová  zkouška mostu  v polovině měsíce  dubna a  
zbývající sochy  budou dovezeny a  osazeny počátkem  dubna.
P.S.
Dovoz a  instalace   soch na  podstavce -10.dubna
Zátěžová zkouška  mostu - 16.dubna 

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 27.3.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




