
Zápis č. 43

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 21.5. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner Radek  Pospíšilík

Tomáš Dostal

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Dan Hos

Jiří Draška

Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák

Josef  Bittner Hosté:

Emil Krestýn Michal Zácha DiS

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 42. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 42 a konstatoval, že úkoly byly splněny.

Výsledek hlasování: 9:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Vnitřní  správa:  Podpisy  protokolů z  Otevírání  obálek  a  hodnocení  nabídek)

2.1. VZ -  Přechody  pro  chodce ul. Mírová, Lověšice

Předmětem  jednání   tohoto  bodu  programu   bylo  podepsání  vyhotovených  protokolů  
z otevírání  obálek,  hodnocení   splnění  kvalifikace  a  zprávy   z hodnocení  nabídek 
zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce,  které  byly    připraveny úsekem    veřejných 
zakázek.  Investiční  komise konstatovala, že protokoly  a  zprávy  jsou    v souladu   se  
závěry  jednání minulé  IRK  a  protokoly   byly  podepsány.      



2.2. VZ - Oprava  chodníků hřbitova  - 1.etapa - kolumbárium  

Předmětem  jednání   tohoto  bodu  programu   bylo  podepsání  vyhotovených  protokolů  z
otevírání  obálek,  hodnocení   splnění  kvalifikace  a  zprávy   z hodnocení  nabídek zakázky  
malého  rozsahu  na  stavební  práce,  které  byly    připraveny úsekem    veřejných zakázek.  
Investiční  komise  konstatovala, že protokoly  a  zprávy  jsou    v souladu   se  závěry  
jednání minulé  IRK   a  protokoly   byly  podepsány.

3. Investiční záležitosti - prohlídka   výstavby   kolumbária   

        Investiční  komise se  přesunula    do  staré  části  městského  hřbitova  k prohlídce    
výstavby  kolumbária.  Bližší  informace k průběhu  výstavby, celkové  kapacitě    
kolumbária v počtu  605 ks  schránek  pro  uložení  uren a  termínu   dokončení 30.6.2013 
poskytl   TDI  Ing. Dostál.   

         Výstavba  kolumbária   je  pokračování  další  etapy  Regenerace a  revitalizace městského  
hřbitova v Přerově  a navazuje  na   první   etapu,  ve  které   byla  provedena   rekonstrukce  
staré  obřadní  síně   v hodnotě   2 384 tis. Kč. V této   první  části  byla  provedena  
komplexní  rekonstrukce  budovy, její  odizolování , oprava  střechy s výměnou  střešní  
krytiny  a  provedeny  výměny  oken a  dveří do  objektu a provedení   omítek  fasády 
s barevným  nátěrem. Vlastní  výstavba   kolumbária byla zahájena   v 11/2012 s pevným  
termínem  dokončení   do  30.6.2013. Stavbu  kolumbária  provádí  Středomoravské  stavby 
s.r.o. se  sídlem  v Přerově.   Vlastní  kolumbárium   bude  stát   2 818 tis. a  kromě  realizace  
605 ks   schránek  je  předmětem zakázky  i  nová  elektroinstalace objektu,  osvětlení 
objektu  ledkovými  zářivkami,  realizace   vzduchotechniky  a  dodávka  a  montáž  
mobiliáře spočívající   v dodávce  a  montáži  betonových  lavic z pohledového  betonu. 
Vnitřní  obklady  stropu  jsou  z bělených  palubek,  stěny   z desek  cetris  uložených  na  
roštu a  podlaha  z dlažeb  300 x 600 mm v protiskluzovém provedení. 

         Třetí  část   stavebních  úprav  spojených  s vybudování  kolumbária  se  bude  týkat  oprav   
chodníků  a přilehlých  ploch  od  vstupu   do  staré části   hřbitova  a  kolem  kolumbária,  
které   se  byly  předmětem  jednání  minulé  IRK a  měly  by  být  realizovány   do  
30.6.2013.   Hodnota  této  zakázky  je   1 665 tis. Kč a  realizace  bude  zahájena  po  ihned  
po podpisu   smlouvy o  dílo  s vítězným  uchazečem.     

          

4. Různé

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

     

V Přerově dne 21.5.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


