
Zápis č. 40

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 26.2.2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Jaroslav Čermák

Ladislav Mlčák Omluveni:

Tomáš Dostal Emil Krestýn

Josef Bittner

Martin  Zdráhal

Dan Hos

Marcel Kašík

Radek Pospišilík

Jiří Draška

Hosté:

Michal  Zácha

František  Zlámal

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Jednání  zahájil  předseda  komise, přivítal  přítomné členy, hosty  a provedl kontrolu 
usnesení z 39. Jednání komise. Navržený  program  jednání nebyl členy doplněn a byl 
přítomnými  členy  schválen. Dále  předseda  komise  seznámil  členy  s usnesením  jednání  
Rady  města Přerova č. 56   týkajících    se   investičních akcí  a  rozvojových  záležitostí, 
které  byly  předmětem  jednání minulé  IRK.  

Hlasování:  10:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Rozvojové  záležitosti: Program  podpory  výstavby  technické  infrastruktury

Žádost  po   dotaci  na  výstavbu ČOV

Ing. František  Zlámal  z odboru  rozvoje  seznámil   komisi  s žádostí paní  H.A. o  
poskytnutí  podpory  na  výstavbu   malé  čističky   odpadních  vod typu  VH4  pro  6 EO  na  
pozemku  p. č 378 v k.ú. Penčičky.  Rozpočet  stavebních  prací    je  28 500,- Kč a  odbor  



rozvoje    posoudil a  doporučuje  komisi schválit   přidělení    výše  dotace   z programu 
PVIT ve  výši  13 860,-Kč. Žadatelka  p. H.A. splňuje  podmínky  pro  poskytnutí  dotace  a 
doložila  potřebné   doklady. Komise  doporučuje  RM a  ZM schválit  a  poskytnout  dotaci  
na  výstavbu  malé ČOV v navrhované  výši.

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

PROGRAM podpory  výstavby  technické  infrastruktury  

Ing. František  Zlámal  z odboru  rozvoje  přednesl  návrh   nového  předpisu  pro 
poskytování  podpory    výstavby   technické infrastruktury, který  by  nahradil  stávající   č. 
3 roku  2008. V úvodu  podotkl, že  tento  návrh  vnitřního  předpisu  prošel  
připomínkovacím řízení  odboru   rozvoje, odboru  majetku  a    právním  oddělením. Je  to  
hrubá  verze, která  bude  ještě  dopracována. Předkladatel  předpokládá  schválení  nového  
předpisu  ve  II. pol. roku 2013. 

V současné  době  je  v rozpočtu programu 500 tis. Kč na rok  2013  

Program  je určen  pro  malé i  velké  stavebníky na  podporu  výstavby   technické  
infrastruktury (komunikace, parkoviště,chodníky, cyklistické stezky, VO, veřejnou  zeleň, 
hřiště, kontejnerová stání a  mostky) a  na  technickou infrastrukturu   inženýrských  sítí

(kanalizace-hlavní řád, domovní  ČOV, vodovod-hlavní řád, veřejný rozvod  NN aVN, 
plynovod-hlavní řád, trafostanice-přezbrojení a  vybudování).

Návrh   nového   programu   zahrnuje   i  připomínky  z jednání   IRK  týkající  se   max. výše  
podpory  na  jednu ČOV ve  výši  max. 30 tis. Kč,  200 tis. Kč  na  RD a  100 tis. Kč  na byt 
v bytovém  domě.

Program  Programu podpory obsahuje:

I.    Úvodní ustanovení
II.   Rozdělení  technické  infrastruktury
III. Základní  podmínky  pro  poskytnutí  dotace
IV. Výše  účelové  dotace
V.  Postup  projednání  žádosti
VI. Závěrečná  ustanovení
      Přílohu č.1 
      Přílohu č.2

Investiční  komise  po  projednání    tohoto  návrhu   předpisu doporučuje  předkladateli  
dopracovat ve  spolupráci s odborem  majetku  a právním odborem  bod  č.12 v oddíle  V.    
způsob  kontroly  dodržování projektu pro  stavební  povolení  a  realizaci  stavebníkem a  to  
již od  zahájení  výstavby a   v jejím průběhu. Jedná se  především  o  výstavbu technické  
infrastruktury, kterou  stavebník  převede po  dokončení  do  vlastnictví města  Přerova. 
Kontrola  by  se  týkala  zejména  dodržování  výstavby  dle  schválené  projektové  
dokumentace, kontroly  únosnosti  pláně  dle  PD, kontroly  dodržování použitých   skladeb 
konstrukčních  vrstev, kontroly  druhu  použitých  materiálů  do  komunikací atd.  

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

      
3. Investiční  záležitosti -  Plán  činnosti  pro  rok  2013

Předseda  komise   přednesl  aktualizovaný  plán  činnosti  investiční  a  rozvojové  komise   
na  volební  období  2010-2014. Plán   nebyl  ze  strany  členů  komise  doplněn  a  byl   
schválen. 
Hlasování:  9:0:0  (pro:proti: zdržel se)



4. Vnitřní  správa – VZ

Z odboru  vnitřní  správy  nebyly  předloženy  žádné  materiály  k  projednání

5. Různé

Členové komise   požadují    pozvat  na  jednání  komise  náměstka Josefa Kulíška,  který  
by   seznámil  komisi  s rozvojovými  záležitostmi, které  řeší  odbor  rozvoje to  zejména k 
nově  plánovaným   záměrům  a  projektům  rozvoje  města  Přerov pro  rok  2013 a  2014,  
k projektům  u kterých je  možné  získat  dotací  z IPRM, SFDI, ŽP a podobně. 

Komise dále  požaduje podání  informací  k plánovaným   rozvojovým  akcím dlouhodobého  
charakteru ( mamutov,  revitalizace   zámku, hřbitova,  regenerace  Předmostí, vlakové  
zastávky v Předmostí  a  Dluhonicích) a informace  k připravovaným  projektům   řešící  
požadavky  místních  částí města  Přerova.    

Příští  jednání    komise je 2.4.2013 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 26.2.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda  komise


