
Zápis č. 31

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 14.8.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Dan Hos

Jiří Draška Omluveni:

Josef Bittner Emil Krestýn

Martin Zdráhal Marcel Kašík

Radek Pospišilík Jaroslav Čermák

Ladislav Mlčák

Tomáš Dostal

Hosté:

Michal Zácha  DiS

Bc. Bohdana  Kalincová

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 č. 44 a 45. Program 
jednání komise nebyl doplněn a byl všemi členy   komise  schválen. 

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

2. Vnitřní správa – Zadání VZ  na  PD „Protipovodňová opatření na  nábř. E. Beneše. “

Ing. František Zlámal z odboru rozvoje představil komisi zadání projektu na  vypracování  
PD „Protipovodňová  opatření  na  nábř. E. Beneše.“ Toto  zadání  vychází  z vydaného  
územního  rozhodnutí  a  DUR  zpracované   Pöyry Enviroment a.s.  Projekt  má  v dalším  
stupni řešit   vypracování  projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  a  realizaci 
stavby spočívající  v navýšení  stávající  pravobřežní  promenádní  komunikace   pomocí  
železo-betonové  zídky  do  cca  1,1 m na  stávající  terén.  Součástí   návrhu  PPO  je  řešení   
na  stávající  kanalizační  síti, kde  se  bude   projektovat  a  realizovat hradidlová  komora 
s uzávěrem.  Zadavatel  požaduje   před  vypracováním  PD provedení  geologického 
průzkumu(hydrogeologického ) průzkumu  v trase   PPO.



V další části programu   komisi seznámil Mgr. Karola s materiály   týkající  se  zadání  této  
zakázky  na  služby :
 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 
§12 odst. 3, zakázka  malého  rozsahu, protože předpokládaná hodnota VZ je v limitu do 1 
mil. Kč bez DPH.

Vyzvané  firmy:

1. Vodohospodářský  rozvoj a  výstavba  a.s., Praha

2. Hydroprojekt CZ a.s., Brno

3. Pory Enviroment a.s., Brno

4. Aqua  centrum s.r.o., Břeclav

5. AgPOL s.r.o. , Olomouc

Hodnotící  kriteria:  ekonomická  výhodnost

 Cena   80 %,  Termín 20 % 

Investiční  a  rozvojová  komise  je  pověřena  zadavatelem  provedením  otevírání  obálek, 
hodnocením  kvalifikace  a  hodnocením  nabídek. jednání  se  uskuteční  na  zasedání IRK 
dne  11.9.2012 

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

3. Návrh  investičních  akcí   pro  rok  2013  

Náměstek  primátora  Michal  Zácha  DiS  seznámil  členy  investiční  a  rozvojové  komise    
s návrhem   investičních  akcí pro  rok 2013.  Předběžně  vedení  města  jednalo  o  těchto  o 
těchto  investičních  akcích:

1. Zateplení  objektů  ZŠ  U  tenisu               28 mil. Kč

2. Zateplení  ZŠ Svisle                                   22 mil. Kč  ( za  předpokladu  dotace)

3. Kompostárna                                              14 mil. Kč 

4. Cyklostezka  Želátovská                             10 mil. Kč

5. Skládka  komunálního  odpadu                  10 mil. Kč

6. Lávka  U tenisu                                          25 mil. Kč 

-------------------------------------------------------------------

Celkem                                                          109 mil. Kč

Komise  bere  na  vědomí  informace  náměstka   Michala  Záchy DiS  týkající  se  
předběžného  návrhu  investičních  akcí  pro  rok 2013.



4. Různé

Ing. Dostal Tomáš

- informoval  investiční  komisi  se  závěry  jednání pracovní  skupiny   řešící „  Železniční  
zastávky v Předmostí  a   Dluhonicích.“ . Proběhla  již  2 jednání  pracovní  skupiny  za  
účasti  dotčených  orgánů týkající  se  vypracování studie  proveditelnosti. Tato  studie  by  
měla  být   odevzdaná  15.10. 2012.  

Úkoly z jednání: -    deklarace  Rady  města 

- pohyb cestujících ( statistický úřad)

- doporučení- zájem  o  zastávky ( ČD, Leo expres, RegioJet )

Příští jednání  komise bude  20.8.2012 v 15.00 hod. a  bude  se  týkat otevírání  obálek   a  
hodnocení nabídek  na : „Městský  dům-MIC-interiéry.“

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 14.8.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




