
Zápis č. 33

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 11.9.2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Jiří Draška

Ladislav Mlčák Omluveni:

Radek Pospišilík Dan Hos

Martin Zdráhal Marcel Kašík

Tomáš Dostal

Josef Bittner

Jaroslav Čermák

Emil Krestýn

Hosté:

Michal  Zácha

Bohdana  Kalincová

Drahomíra  Dučáková

Klára  Koryčanová

František  Zlámal

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Předseda komise přivítal na  jednání  přítomné členy  a  zahájil jednání komise kontrolou 
usnesení jednání 32 komise. Program jednání komise byl doplněn o  bod - Otevírání  obálek  
a  hodnocení  nabídek  na  PD  „Protipovodňová  opatření  na  náb. E.Beneše.“a byl všemi 
schválen.  Dále  předseda  komise  seznámil  členy  s usnesením  jednání  Rady  města  
Přerova  č. 46 a č. 47  týkajících    se   investičních akcí  a  rozvojových  záležitostí, které  
byly  předmětem  jednání  IRK.  

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

2. Rozvojové  záležitosti – Rekultivace  prostoru kolem  kašny   u restaurace  Haná.

Jedním  z úkolů vyplývající z porady  vedení   města  Přerova  který  řeší  odbor  rozvoje  je    
rekultivace  prostoru  kolem  kašny   u  restaurace  Haná. Tato  kašna  neplní  svůj  účel a  je  



ve  špatném technickém  stavu.   V roce  2003 byla  vypracována  studie  a  to  ve  dvou  
variantách  řešení  kašny  a  jeho  okolí. Původní  návrh  a  autor    soch  je   architekt  Ivan 
Theimer,  který emigroval  v 1968 do  Paříže. Je  autorem  Ariánovy  kašny  v Olomouci a  
také  želvy , kterou  věnoval   sochař  olomouckým  dětem. Měl  by  navštívit  v příštím  
týdnu Přerov  a  vyjádřit  se  ke 2 návrhům  rekultivace  kašny.  V obou  variantách  je  
zachováván  vodní  prvek  i sochařská  výzdoba.  Bližší  informace  budou  podány   IRK na   
některém z  dalším z  jednání IRK. 
Komise  bere  na  vědomí  informace  podané   městskou  architektkou  Ing. Arch. Klárou 
Koryčanovou.   

3. Vnitřní správa – schválení  zadání  VZ: „Kolumbárim.“, „Oprava panelové  komunikace 
u Žebračky.“a „, Restaurování  maleb  na  zámku.“   

VZ: Kolumbárium

Odbor  vnitřní správy  spolu  s odborem  rozvoje   předložil  investiční  komisi  k  projednání  
zadání  VZ na stavební  úpravy  bývalé  obřadní  síně   hřbitova  spočívající  ve  vybudování  
kolumbária. Na  stavební  práce  je  zpracován  projekt  pro stavební  povolení, projekt  pro  
realizaci a  je  vydána  ohláška  pro  provedení  stavebních  prací.  Bližší  informace   
k technickému  řešení  a  zadávací  dokumentaci podala  p. Koryčanová  a  k vlastnímu  
zadání  VZ  p. Kalincová a  Dučáková. 

Investiční a  rozvojová  komise  po  projednání  doporučuje  zadavateli vyzvat   k podání   
nabídky  tyto  společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

PROFISTAV PŘEROV a.s. Přerov VI -
Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02

253 95 653

Středomoravské stavby s.r.o.
Přerov - Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, 
PSČ 750 02

496 89 053

ZJS - Realizace staveb s.r.o. Přerov - Přerov I -
Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 

286 11 942

OBBE s.r.o.
Holešov Žopy 39, PSČ 769 01

282 94 769

ARES Lipník n. B., s.r.o. Lipník nad Bečvou -
Lipník nad Bečvou I - Město, Svat. Čecha 1602, 
PSČ 751 31

623 00 008

Doporučuje  zadavateli  ustanovit  komisi  na  otevírání  obálek ve  složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Jan Jüttner Komise ROZ
předseda

Ing. Tomáš Dostal Komise ROZ
člen

Ing. Zdeněk Dostál Oddělení ITS Ing. Jaroslav Čermák Komise ROZ
člen

Mgr. Drahomíra 
Dučáková

Úsek ZAK Bc. Bohdana Kalincová Úsek ZAK



Doporučuje  zadavateli ustanovit komisi pro posuzování kvalifikace a hodnotící komisi ve 
složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Michal Zácha, DiS. náměstek primátora Ing. Tomáš Dostal člen RM

Ing. Jiří Draška Komise ROZ
člen

Ing. Dan Hos Komise ROZ
člen

Marcel Kašík Komise ROZ
člen

Martin Zdráhal Komise ROZ
člen

Tomáš Samohýl projektant
Nerudova 47, Přerov

Ing. Tomáš Grapl PRINTES-ATELIER 
s.r.o.

Ing. Radek Koněvalík TSMP, s.r.o.
ředitel

Ing. Miroslava 
Švadlenková

TSMP, s.r.o.
vedoucí provozního 

úseku

Doporučuje  zadavateli  rozšířit rozsah požadovaných  informací  a  dokladů týkajících  sr   
technických  kvalifikačních  předpokladů dle  §56  zákona  na „ tři stavební  práce  
obdobného  charakteru jako  předmět plnění  VZ , tj. stavební úpravy  interiéru, realizace 
administrativních  budov a  realizace  RD na  klíč, obsahující stavební  práce  uvedené 
v PD.    

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

VZ: Oprava  panelové  komunikace u Žebračky

Ing. František  Zlámal  z odboru  rozvoje   seznámil  komisi se  zadáním   stavebních  prací  
týkající  se  této  VZ. Oprava   stávající  panelové vozovky,  která  bude  po  opravě  sloužit  
také  jako  propoj  cyklostezek  ( trasa  č. 109 ) obsahuje  kromě opravy  komunikace ,  
vybudování  nového  veřejného  osvětlení  a  nového  kontejnerového stání  pro  tříděný  
odpad.  Projekt počítá  s odstraněním    stávajících  betonových  panelů, výkop na  zemní  
pláň  a vytvořením  komunikace  se  skladbou štěrkodrť, podkladní  vrstva  z podkladního  
asfaltobetonu a  obrusní  vrstva  vrstvou  z asfaltobetonu tl. 60 mm. Projekt  neuvažuje  
s možností  sanace  neúnosného  podloží pod  odstraněnými  panely, tak  aby  byla  splněna  
předepsaná  míra  únosnosti  zemní  pláně. 

Komise  po  diskusi  požaduje  na  odboru  ROZ přepracování  zadávací  dokumentace -
položkového rozpočtu stavby  objektu SO 101 Komunikace   a  zpevněné  plochy  , tak  aby
tento  objekt byl  řešen ve  dvou  variantách ( bez  sanace  a  se  sanací  podloží), neboť  je
reálné  nebezpečí,  že  po  odstranění   stávajících  panelů  v komunikaci  nemusí být
splněna  požadovaná   únosnost  zemní  pláně daná  projektem  a zadavatel  by  byl  nucen
řešit již  při  zahájení  prací  vícepráce.   

Investiční a  rozvojová  komise  po  projednání  doporučuje  zadavateli vyzvat   k podání   
nabídky  tyto  společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

STRABAG a.s., závod  Brno 608 38 744

SATES MORAVA spol. s r.o., Val. Meziříčí 607 75 530

EUROVIA CS a.s. , závod  Zlín,  Louky  452 74 924

SISKO spol. s r.o. , Přerov 471 55 558

PSVS a.s. , závod  Tlumačov 452 73 910



Investiční a  rozvojová  komise  po  projednání  doporučuje  zadavateli změnit  základní  
hodnotící  kritérium  této  VZ  z nejnižší  nabídkové ceny  na   ekonomickou  výhodnost 
s těmito  kritérii:

1.Nabídková  cena  …………..85%

2.Doba  realizace   …………..15%

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

VZ: Restaurování   maleb  na  zámku

Předmětem této veřejné zakázky je restaurování nástěnné malby v místnosti 2.15, II.NP 
objektu zámku v Přerově,  v  ploše cca 73 m2 na zděné klenbě. V minulosti byla již nástěnná 
malba opravována, ale oprava nebyla řádně provedena, což se negativně projevuje v řadě
závad, které spolu s nečistotami ničí celou malbu. Místy chybí i více jak 50% originálu. 
Restaurování  obsahuje:
- provést restaurátorský průzkum stropu.
- provést restaurování dekorativní malířské malby.
- vypracovat restaurátorský záměr 
- vypracovat závěrečnou restaurátorskou zprávu 
- zajistit fotodokumentaci  stávajícího stavu. (1 x na CD)
- zajistit fotodokumentaci zachycující postup prací (1 x na CD)

Jedná se  o zakázku  malého  rozsahu na stavební  práce. 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 720 000,- Kč včetně DPH, termín realizace  listopad 
2012 – listopad  2013  

Předpoklad vyzvaných  restaurátorů  s povolením ministerstva  kultury:

 Ďuranová   Yvona,  Praha

 Surma  Radomír, Slatinice

 Rohlík Dušan, Rosice  nad  Labem

 Trizuljaková Miroslava, senice  na  Hané

 Bergerovi Šárka  a  Petr, Praha

Tato   akce  není  prozatím  rozpočtově  kryta.

Investiční  komise  doporučuje  zadavateli  schválit zadání  této  VZ malého  rozsahu 
v navrhovaném  znění po schválení  rozpočtového  krytí této  zakázky.   

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

4. VZ – Protipovodňová  opatření na  nábř. E.Beneše

Investiční  a rozvojová  komise  byla usnesením  Rady  města  č.46 pověřena   otevíráním  
obálek, posouzením kvalifikace  a hodnocením  nabídek na  vypracování projektové  
dokumentace  pro  stavební  povolení a realizaci PPO na  nábřeží E.Beneše. Komise  
provedla  otevření  10 doručených  nabídek, v pořadí  jak  byly  doručeny  zadavateli a  
provedla  kontrolu  úplnosti nabídek. Žádná  z nabídek  nebyla  komisí  vyřazena  z důvodu 
nevyhovění  požadavků zadavatele. Po  vyhodnocení  splnění   kvalifikačních  předpokladů, 
komise  konstatovala,  že   podané  nabídky  splňují  požadavky  zadavatele a  ustanovení 
zákona o  veřejných  zakázkách a  po vyhodnocení ekonomické  výhodnosti   konstatuje, že   
jako  nejvýhodnější  nabídka  byla  doručena  od  uchazeče  č.4 AgPOL s.r.o. se  sídlem   



Hodolany  s nabídkovou  cenou  323 500,- Kč bez  DPH a   termínem  realizace 75 
kalendářních  dnů. 

Přílohy:
Protokol o otevírání  obálek 
Protokol o posouzení kvalifikace
Protokol o prvním jednání  hodnotící komise
Zpráva  o posouzení  a hodnocení nabídek 

Na  základě  provedeného hodnocení  komise  konstatovala, že  podle  stanoveného 
hodnotícího kriteria – ekonomické výhodnosti byla  vybrána  nabídka  uchazeče AgPOL 
s..r.o. z Olomouce a  IRK doporučuje  zadavateli uzavřít smlouvu s tímto  uchazečem  v ceně 
323 500,-Kč bez DPH.

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

5. Investiční  záležitosti

Ing. Dostál  informoval  komisi  o  probíhajících, ukončených a nově  zahajovaných  
investičních  akcích které  realizuje  odbor  majetku, oddělení ITS v letošním  roce. 

6. Různé

Příští jednání  komise je 25.9.2012 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 11.9.2012

Jan Jüttner v.r.
předseda komise




