
Zápis č. 28

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 5.6.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Dan Hos

Marcel Kašík Omluveni:

Josef Bittner Ladislav Mlčák

Martin Zdráhal Tomáš Dostal

Jaroslav Čermák

Jiří Draška

Emil Krestýn

Radek Pospišilík

Hosté:

Mgr. Petr Karola

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  ještě jednou přivítal nového člena  
investiční komise  PhDr. Marcela Kašíka, který nahradil člena Michala Špalka. 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:  9:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Vnitřní správa –zadávací řízení na PD „Lávka U Tenisu.“

Vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola představil k projednání a  schválení tyto 
materiály:

 Předloha pro 42 jednání Rady města

 Výzvu k podání nabídky

 Zadávací dokumentaci 

 Návrh standardní smlouvy o dílo na provedení projektových prací 

Jedná se  zadání prací dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to v režimu dle 



§38 zjednodušené podlimitní řízení

Vyzvané společnosti: 

1. Dopravoprojekt Brno a.s. Brno

2. Link projekt s.r.o., Brno

3. Viapont s.r.o. Brno

4. Moravia konsult a.s. Olomouc

5. Pontext spol. s r.o. Praha

6. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

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

Komise pro otevírání obálek:

Komise po projednání doporučuje ustanovit komisi pro otevírání obálek tyto členy ( Mgr. 
Petr Karola, p. Jan Juttner, Ing. Zdeněk Dostál) a tyto náhradníky ( Mgr. Drahomíra 
Dučáková, Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Josef Bittner)

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

Komise po projednání doporučuje ustanovit komisi pro vyhodnocení kvalifikace a hodnocení 
nabídek tyto členy: ( Mgr. Josef Kulíšek, Ing. Tomáš Dostal, Ing. František Zlámal) a tyto 
náhradníky: (Michal Zácha Bc., Ing. Čermák Jaroslav, Ing. Pavel Gala) 

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

Investiční  komise po projednání předložené Výzvy   k podání  nabídky a Zadávací 
dokumentace nedoporučuje schválit předložený materiál v Radě  města  a  doporučuje: 

a) Přepracovat  a  přesněji  specifikovat v zadávací  dokumentaci a  výzvě  požadavky
zadavatele  na  předmět VZ,  podrobněji  stanovit a  popsat  požadavky  zadavatele na  tvar, 
konstrukci, materiálové  provedení komunikace  na  mostovce,  konstrukci zábradlí. 

b) Doporučuje  zvolit  jiný způsob  hodnocení předložených nabídek a  to  na   ekonomickou
výhodnost nabídky a  doporučuje  stanovit dílčí  kritéria,  tj.  kromě  nabídkové  ceny  i 
další kritérium ( počet  naprojektovaných lávek a  mostů, kvalita   a technická úroveň 
nabízeného plnění, případně  jiná  kritéria.

c) Doporučuje  stanovit  horní limit pro  výši realizaci  stavby. 

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

3. Rozvojové záležitosti – registr investic + požadavky osadních výborů

Všem členům komise byl zaslán registr investičních akcí zpracovaný odborem rozvoje a 
strategického plánování a seznam požadavků na opravu komunikací a chodníků  
z jednotlivých místních částí Přerova. Tento registr  bude předmětem jednání další IRK. 
Org. pracovník Ing. Dostál ve spolupráci s odborem rozvoje provede aktualizaci investičních 
akcí s uvedením bližších informací k jednotlivým akcím týkající se  vypracování PD, 
stavebního povolení atd..)

Investiční komise dále po projednání odsouhlasila uplatnit  II. Výzvu na  odbor Rozvoje na 
vypracování nového návrhu vnitřního předpisu týkající se poskytování dotací stavebníkům na 
podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury.



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

4. Různé

Ing. Jiří Dražka – informace  k další etapě regenerace panelového sídliště v Předmostí- IX. 
Etapa týkající se především realizace chodníků. V současné době  společnost TEPLO a.s. 
provádí rekonstrukci svých  sítí v této lokalitě. Dojde ke střetu v v lokalitě Hranická a M. 
Horákové.  Oddělení investic vyvolá jednání ke koordinaci obou staveb se spol TEPLO. 

Ing. Jiří Dražka – požadavek na dodání aktuálního znění zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, neboť členové IRK jsou  nominováni do komisí pro otevírání obálek a 
hodnotících komisí.  Ing. Dostál zajistí dodání  platného zákona  všem členům komise. 

Příští jednání  komise je 19.6.2012 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 5.6.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




