
Zápis č. 29

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 19.6.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Dan Hos

Marcel Kašík Omluveni:

Josef Bittner

Martin Zdráhal

Jaroslav Čermák

Jiří Draška

Emil Krestýn

Radek Pospišilík

Ladislav Mlčák Hosté:

Tomáš Dostal Ing. František Zlámal

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  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:  10:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Vnitřní správa – zadávací  řízení na realizaci  RPSP-IX.etapa “

Ing. František Zlámal z odboru rozvoje představil komisi projekt. Navrhovaná stavba je 
součástí projektu „Program regenerace panelového sídliště (PRPS) Přerov II – Předmostí“. 
Řeší zejména úpravu stávajících chodníků na ulicích Hranická, Dr. Milady Horákové, 
Prostějovská a Pod Skalkou. Součástí stavby je i vybudování nového mobiliáře, ochrana
inženýrských sítí a sadové úpravy. Staveniště tvoří stávající chodníky a související prostor. 

V další části programu  investiční komisi seznámil Ing. Dostál s těmito materiály:
 Předloha pro jednání Rady města

 Zadávací dokumentaci 



 Návrh obchodních podmínek - smlouva o dílo  

Jedná se  zadání prací dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to v režimu dle 
§21 odst.1a) otevřené řízení, i když bylo možné použít vhodnější řízení a to zjednodušené 
podlimitní řízení, protože předpokládaná hodnota VZ je v limitu do 10 mil. Kč bez DPH.. 

Komise po projednání  doporučuje ustanovit  oproti návrhu vnitřní správy  dvě komise a to  
komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek tomto 
složení:

Komise pro otevírání obálek:

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

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

Komise pro vyhodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek

IRK po projednání doporučuje ustanovit komisi pro vyhodnocení kvalifikace a hodnocení 
nabídek tyto členy: ( Mgr. Petr  Karola, Ing. Michal Majer, Ing. Jiří  Draška, Michal  Zácha  
Bc., p. Radomír  Kopec) a tyto náhradníky: (Mgr.Drahomíra  Dučáková, Vlčíková  Radmila, 
Ing. Dan Hos,  PhDr. Marcel Kašík, p. Netopilová  Helena) 

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

Investiční  komise po projednání předložené Zadávací dokumentace doporučuje schválit 
předložený materiál v Radě  města s tím,  že doporučuje: 

a) Jmenovat dvě komise a to zvlášť komisi pro otevírání obálek a zvlášť komisi pro 
vyhodnocení požadované kvalifikace a hodnocení nabídek.

b) Doporučuje v zadávací dokumentaci  opravit a  jasně stanovit dílčí hodnotící kriterium  
délku plnění z počtu dnů na počet kalendářních dnů.

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

3. Harmonogram  jednání  IRK na  II. pololetí 2012  

Předložený harmonogram jednání komise navazuje na jednání Rady města Přerova a tento 
harmonogram byl po projednání všemi přítomnými členy přijat a odsouhlasen bez 
připomínek. 

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

4. Různé

Ing. Dostál 

– předal všem členům komise pozvánku na slavnostní otevření  Parterových úprav okolo ZŠ 
Trávní, které se uskuteční 28.6.2012 v 10.00 hod před ZŠ Trávník.

- předal v tištěné podobě pro členy komise platný zákon  č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, neboť členové IRK jsou  nominováni do komisí pro otevírání obálek a 
hodnotících komisí.  

- IRKdále po projednání odsouhlasila uplatnit  III. Výzvu na  odbor Rozvoje na vypracování 
nového návrhu vnitřního předpisu týkající se poskytování dotací stavebníkům na podporu 
výstavby technické a dopravní infrastruktury.



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

Příští jednání  komise je 10.7.2012 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 19.6.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




