
Zápis č. 24

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 17.4.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Tomáš Dostal

Radek Pospišilík Omluveni:

Jiří Draška Michal Špalek

Dan Hos

Václav Zatloukal

Ladislav Mlčák

Martin Zdráhal

Emil Krestýn Hosté:

Jaroslav Čermák Michal Zácha DiS

Ing. František Zlámal

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  pozvané hosty a  provedl  kontrolu 
usnesení  z minulé  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) 

Informace z jednání  z  PBSCOM

Náměstek Zácha  Michal Bc. – informoval  komisi o  jednání  týkající  se  uplatněné sankce  
vůči  zhotoviteli  PB SCOM  s.r.o.  Hranice za  nedodržení  termínu  realizace stavby  
technické  a  dopravní infrastruktury  na  náb. P.F.B.  Na  11 kalendářních  dnů bude  
vystavena  penalizační  faktura ve  výši 110 tis. Kč.

Investiční  komise  požaduje  do  příštího zasedání komise informace týkající se  umístění , 
instalace  a  povolení parkovacího  automatu z odboru  majetku (dopravy).

Informace z jednání Rady  města

RM  č.35 z 29.3.2012 - Rada  města se  neusnesla  k zadání  VZ  zateplení ZŚ  U Tenisu



RM č.36 z  4.4.2012 - schválila dotaci z PPVTI  p. B.   ve  výši  150 tis. Kč (5 ČOV)

-Schválení  uzavření SoD  na  zhotovitele   akce „Bezbariérový přístupu  do BD Husova 7, 9
s vítězným uchazečem PROFISTAV a.s. v ceně  645 788 Kč

-Schválení  zadávacího řízení  na  dodávku „ Serverovna-záložní  agregát- MMPr. RM 
rozšířila  vyzvané  o společnost SKEL s.r.o, Přerov – vyzváno  8 uchazečů. Termín  dodání 
nabídek 23.4.2012 – IRK pověřena  otevíráním obálek, posouzením a hodnocením  
podaných nabídek 

- RM pověřila společnost APC Consulting s.r.o. Přerov zadáním VZ „Regenerace  
panelového sídliště  Předmostí-IX.etapa.“ 

- Schválila rozpočtové opatření ve  výši 6 mil.Kč na  rekonstrukci: „Třídící linky  
komunálního odpadu .“ – investiční akce   č. 500246

-Schválila  rozpočtové opatření ve  výši 1 160 tis. Kč  na  Opravu komunikace v Čekyni

( Na  Podlesí a  K rybníčku) – investiční akce  č. 500247 

- Schválila rozpočtové opatření k pokrytí rozpočtu investičních akcí:

RPS  v Předmostí - IX.etapa                                        + 2 600 tis. Kč ( celkem 10 600tis. Kč)

  Dětské hřiště ul.Vaňkova                                             + 3 000 tis. Kč (celkem  5 000 tis. Kč) 

2. Rozvojové záležitosti – žádosti o dotaci z PVTI    

Ing. Zlámal  z Odboru  rozvoje  podal informace k žádostem týkající se  podpory  z fondu TI  
a  jejím  řešení. Zastupitelstvo na  svém  zasedání schválilo rozpočtové  opatření a povýšilo  
fond  podpory   o 8 100 tis. Kč.  K dnešnímu  dni je  ve  fondu 11 314,7 tis.Kč. Pro   pokrytí  
běžných  žádostí drobných stavebníků je  vyčleněno   214,7 tis. Kč a  pro  poskytnutí  dotace  
na  developerské  projekty je  k rozdělení  11 100 tis. Kč

Odbor  rozvoje  eviduje celkem 6 žádostí ( 78 RD)

BYT studio a.s. - 19 RD

S.J.  - 12 RD

Ing. B.R.    a  B.M.    - 6 RD

NEMO s.r.o. - 16 RD

ROGIN  Zero s.r.o. – 9 RD

AVČ s.r.o. – 16 RD

o poskytnutí  dotace  na  výstavbu technické  a dopravní infrastruktury v celkové požadované 
výši  dotace  15 485 tis. Kč.

Investiční a rozvojová  komise se  po diskusi  doporučuje  Radě  města schválit poskytnutí  
dotace  na  vybudování technické a  dopravní infrastruktury za  podmínky, že  žadatel  
splňuje  požadavky  pro  přiznání  dotace dle programu a  to  ve  výši:

BYT studio a.s.                                                                                  2 000 tis. Kč

S.J.                                                                                                   1 800 tis. Kč

Ing. B.R.    a  B.M.                                                                             900 tis. Kč

NEMO s.r.o.                                                                                      2 400 tis. Kč

ROGIN  Zero s.r.o.                                                                            1 350 tis. Kč   

AVČ s.r.o.                                                                                        2 400 tis. Kč  

                                                                   Celkem:                         10 850 tis. Kč



3.    Investiční záležitosti  

Ing. Dostál  podal  informace  týkající realizace  investičních  akcí:

Tyršův most

Osazeny betonové stromy,lavičky  a  nový a  repasovaný Tyršův sloup, na  mostě  osazeny  
výtvarné výzdoby (zubr, pták) a  provedena  nasvětlovací  a  zátěžová zkouška  mostu. 
Pokračují  práce  na   dláždění  mostu a  severního a jižního předpolí.Odpalují se  arsenové 
stěny  a  dokončuje  se  montáž zábradlí. Slavnostní  otevření  mostu  je  8.5.2012 

Jižní předpolí Tyršova  mostu

Pokračují  práce  jen  na  SO 101 Komunikace, na  objektu SO 102 parkoviště  probíhá  
záchranný archeologický průzkum. 16.4. 2012 bude  předložena   zpráva  památkové péče 
týkající se  realizace  parkoviště. Do 5.5. bude  zadlážděna  a  zprovozněna  pěší komunikace  
od  ul. Jateční po Tyršův most. Další práce  SÚ Přerov zastaveny do  vydání rozhodnutí  
změny  stavby   týkající se  SO 101 a SO102 . Termín jednání 11.5.2012.

Žádost  zhotovitele SATES MORAVA spol. s r.o. o prodloužení termínu  dokončení  díla  
o 7 týdnů od  možného zahájení  prací na  díle. 

Uzavřená SoD:  cena  díla  9 227 286,-Kč, ( cena 70%, sankce 20% , záruka 10%)
Termín  zahájení prací – 02/2012
Termín  dokončení  I.části   - 30.4.2012 ( komunikace, chodníky a  napojení  na TM)
Termín  dokončení II. Části – 30.5.2012 (parkoviště)
Po projednání IRK doporučuje  RM  vyhovět  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  termínu 
realizace díla v požadovaném rozsahu.

Hlasování:  9:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

Stavební úpravy   TGM 8

Proběhlo   předávací a  přejímající řízení  stavby  ke  dni 10.4.2012, na  stavbě  se  již  
nepracuje, byl  proveden  úklid. připravuje  se kolaudace  stavby. Dodavatel  M.   provádí   
montáž slaboproudu v objektu nad  rámec  PD.  vybavení interiéru bude  realizovat 
Truhlářství H.    za  cenu 345 020 Kč. 

Zateplení ZŠ Želatovská

Stavba  dokončena v termínu dle  uzavřené  smlouvy  o dílo a jeho dodatku, vydán  
kolaudační souhlas a  objekt  byl  předán  majetkovému správci a  ZŠ do  užívání 12.4.2012.

Finanční  ukončení akce - hodnota  účtu 042  je  9 959 087,36 Kč

Střecha  Most k životu

Provedena  sonda do  stávající  střešní  konstrukce – skladba  střechy  neodpovídá projektu, 
pro  dodržení PD by si demolice  stávajících konstrukcí vyžádala  VCP  cca 240 tis. Kč, 
návrh zachovat stávající skladby a  dodatečně  zateplit  mezistřeší prostor minerální vatou dle  
požadavků energetického auditu
2.dubna - jednání se  SÚ ke  změně stavby  před dokončením v rámci stavby  zápisem  do 
stavebního  deníku na  kontrolním  dnu 12.4. 2012  
Zabetonován věnec nad  nadezdívkami – 14. týden  technologická přestávka   
12.4.-KD
kontrolní den  stavby  za  účasti SÚ- změna  stavby před dokončením 
17 - 18.4. návoz  tesařských  konstrukcí  nového  krovu a  zahájení  prací  na  střeše objektu



Bezbariérová úprava  vstupu do BD Husova  7 a 9

Vítězný  uchazeč - PROFISTAV a.s. s nabídkovou cenou 566 481,-Kč (bez  DPH), 645 788,-
Kč  včetně  14%DPH) 
Žádost  o  rozpočtové  opatření + 100 tis. Kč ( FO) z akce  500229
RM č. 36 ze dne  4.4.2012 schválila  uzavření SoD s vítězným  uchazečem Profistav a.s. 
Výzva  k předání staveniště dne  2.4.2012
Předání  a  převzetí staveniště se  zahájením  prací dne  10.4.2012 

Stavební úpravy  hřbitov - Stará obřadní síň

Provedeno oplocení  staveniště, montáž  lešení  kolem  objektu a zahájeny demontážní práce  
v objektu a  odstraňování zvětralých  omítek vně  i  uvnitř objektu
Na  zhotoviteli uplatněn  požadavek  na  předložení  a  odsouhlasení  dílenské dokumentace  
pro  výrobu  kovových  oken před  zahájením  jejich  výroby
Vzhledem  ke  zjištěné  skutečnosti, že  část  objektu  byla již v minulosti odizolována  od  
zemní  vlhkosti vložením  izolace, po otlučením  omítek investor  s projektantem  rozhodne  
o  rozsahu  sanačních  opatření.
Zhotovitel předloží  referenční  fotografie  ukázek dveří  k odsouhlasení 
Sedáky a  opěrky  zahradních laviček budou provedeny  v odstínu  nových  dveří.
Do stavebního deníku zhotovitele byl zapsán stav  podružného  elektroměru  pro  odběr   
energie 

Dešťová kanalizace spojka  II/434 a II/150 Přerov

Informativní schůzka  s vlastníky  a  zahrádkáři – 13.3.2012
Nesouhlas účastníků řízení s vedením  trasy  části  kanalizace podél zahrádek v projektované 
hloubce cca 3m, nesouhlas s dočasným záborem a likvidací plotů a porostu 
Pozastavení objednávání materiálu zhotovitele k realizaci díla – 13.3.2012
Jednání s SÚ- vodo ke změně vydaného vodohospodářského rozhodnutí  na kanalizaci -
16.3.2012
Jednání s projektantem o možné úpravě trasy a hloubky kanalizace 15-16.3.2012
Revize  projektu k 16.3.2012
Jednání s dotčenými  účastníky, SÚ a  zhotovitelem   3.4.2012 ve  13.00 hod -jednání  
proběhlo- souhlas účastníků  řízení a zahrádkářů se změnou   PD
2.4.2012 podána žádost  na  SÚ ke  změně vydaného rozhodnutí pro  povolení stavby 
Probíhá  nové vodoprávní  řízení 
Uplatněn požadavek  na  projektanta vypracování změny  rozpočtu dešťové  kanalizace 

4. Různé

V. Zatloukal
Informace ze  17.4.2012 týkající se   akceptace  projektu na  protipovodňová opatření týkající 
protipovodňových  opatření , výzva 27 na  projekt „Vytvoření digitálního  povodňového 
plánu a  vybudování systému včasného  varování obyvatel.“
Předpokládané  celkové náklady   5 625 276,-Kč
Uznatelné náklady:                       5 607 276,- Kč
Požadovaná  dotace z FS              4 766 184,- Kč
Požadovaná dotace  ze  SFŽP          280 363,- Kč  



Vnitřní  předpis č.3/2008  „Podpora  z programu výstavby  TI.“- požádán  Odbor Rozvoje 
o  připravení aktualizovaného nebo  nového vnitřního  předpisu  pro  projednání  v IRK 
                                                                                                                               T: 15.5.2012

Vnitřní předpis č. 18/2007 „ Zadávaní zakázek malého rozsahu a  registru investic.“ Dle  
informace vedoucího Odboru  vnitřní správy bude  tento  vnitřní předpis  projednáván  na   
poradě  vedení  23.4.2012. 

Informace  k výběrovým  řízením:

„Dětské  hřiště Jižní čtvrť I.“ 
Vítězným  uchazečem   je společnost SISKO spol. s r.o., se  sídlem  Velká Dlážka  8, Přerov     
Byly  podány  jen  2 nabídky: SISKO spol. s .r.o.             3 087 790,-Kč bez DPH 
                                                 SATES MORAVA s.r.o.  3 165 000,- Kč bez DPH

„ Dětské  hřiště Jižní čtvrť III.“ 
Vítězným  uchazečem   je společnost SATES MORAVA s. r.o., Valašské  Meziříčí s  
Byly  podány  jen  3 nabídky: SATES MORAVA s.r.o.         4 086 000,-Kč bez DPH
                                                SISKO  spol.s r.o.                    4 155 591,-Kč bez  DPH
                                                INSTA CZ s.r.o.                      4 237 984,-Kč bez  DPH

„Jižní  předpolí Tyršova  mostu-II.etapa.“
Probíhá  výběrové  řízení  na  zhotovitele 2 etapy realizace  jižního  předpolí  Tyršova  
mostu. Dne   23.4.2012 proběhne  hodnocení doručených  nabídek.   

Emil Kristýn- uplatnil  požadavek na  změnu  času zasedání  IRK na  13.30.-14.00 hod.
Požadavek  nebyl členy  IRK odsouhlasen.  Zůstává  v platnosti čas 13.00 hod.

Ing. Dostál
Rada města  pověřila  komisi  otevíráním obálek, hodnocením kvalifikace  a  podaných  
nabídek na  záložní agregát – serverovou. Nabídky budou doručeny dne 23.4.2012 a otevírání  
obálek bude  na  mimořádné  IRK 24.4.2012  
Pozvánky  budou  zaslány  standardním  způsobem.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 17.4.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




