
Zápis č. 27

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 22.5.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner Michal Špalek

Dan Hos

Ladislav Mlčák Omluveni:

Josef Bittner Jiří Draška

Martin Zdráhal

Jaroslav Čermák

Tomáš Dostal

Emil Krestýn

Radek Pospišilík

Hosté:

Michal Zácha DiS

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  ještě jednou přivítal nového člena  
investiční komise  Ing. Josefa  Bittnera. A zahájil jednání komise kontrolou usnesení a 
seznámil členy s usnesením posledního jednání rady města. Program jednání komise nebyl 
doplněn a byl všemi schválen. 

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

Další jednání komise  dle  schváleného harmonogramu je  22.5.2012

2. Rozvojové záležitosti -žádost o dotaci  z PPVTI- Ing. Kadák- ČOV“  

Inženýr František Zlámal  z odboru Rozvoje přednesl  žádost  Ing. L.K.  a  H.K. o 
poskytnutí dotace  z programu  PVTI na  vybudování  domovní čistírny odpadních vod  pro 
novostavbu RD v Kozlovicích na  v k.ú. Kozlovice. Jedná se  realizaci domovní čistírny BD-
05. Oddělení koncepce  rozvoje  města  posoudilo  tuto žádost  o dotaci  a  protože žadatel 
splňuje  podmínky doporučuje  přidělit  dotaci  žadateli ve výši 40 175,-Kč. Po diskusi bylo  
provedeno hlasování komise. 

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



Dále informativně  seznámil komisi k zadávacím řízením na projektové práce, které bude ve 
společně s odborem vnitřní správy-úsekem veřejných zakázek zadávat. Jedná se o tyto 
zakázky a projekty:

1. Projekt na rozšíření skládky odpadu-II.etapa

2. PD na Lávku u Tenisu

3. Cyklostezka Osmek- zakázka na  realizaci 

4. Informační centrum v MD- KIS

Investiční komise bere na vědomí informace týkající se těchto VZ

3. Vnitřní předpis – zadávání zakázek malého rozsahu

Vzhledem k neúčasti vedoucí odboru vnitřní správy, návrh nového vnitřního předpisu pro 
zadávání zakázek malého rozsahu přednesl Ing. Dostál. Vnitřní předpis, který byl členům
komise zaslán obsahoval, jak původní znění, tak návrh vnitřní správy s doplněním ustanovení 
a finančních limitů, které vzešly z předcházejících diskusí na minulých jednání komise a byly 
doplněny do návrhu nového vnitřního předpisu. 

Zásadní změny:

 Finanční limity – stavební práce  do 3 mil. Kč bez DPH, dodávky a služby do 1 mil. 
Kč bez DPH

 Registr akcí – do 31.1. kalendářního roku předkládán k projednání v IRK

 Zadávání zakázek bez využití elektronického nástroje

 Zadávání zakázek s využitím elektronického nástroje

 Dodatečné stavební práce nebo služby

 Působnost IRK

 Výjimky z věcné působnosti předpisu

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

4. Investiční  záležitosti

Ing. Dostál  informoval  komisi  o  probíhajících, ukončených  a  nově  zahajovaných  
investičních  akcí schválených  pro  realizaci  v letošním  roce.

5. Různé

p. Pospíšilík – upozornění  na  havarijní stav pravděpodobně  ventilační  šachty  krytu  CO u  
objektu  „velká hokejka Velká Dlážka

p. Krestýn – vznesl  požadavek  na  požadavek  na   posunutí  začátku jednání  IRK na  14.00 
hod. Na  základě  diskuse  a  hlasování  byl tento požadavek  všemi   přítomnými členy  
přijat.

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

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 22.5.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




