
Zápis č. 44

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 25.6. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Tomáš Dostal

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Radek  Pospíšilík 

Jiří Draška Emil Krestýn

Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák

Josef  Bittner Hosté:

Dan Hos Ing. Pavel Gala

Ing. Hana  Mikulová

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 43. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 43 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 

Výsledek hlasování: 8:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Rozvojové záležitosti: 

2.1. IPRM - 2014

Ing. Mikulová  z odboru  rozvoje  informovala  členy  komise  o  plnění  programu  IPRM. 
Celkem  bylo  vyčerpáno  k datu  31.12.2012 celkem  76 mil. Kč a  to  především investicí  
do  bytových  domů,  které   realizovalo  město  Přerov a  společenství  vlastníků bytových   
jednotek především   v lokalitě  Jižní  čtvrť. Celkem  bylo   dotováno  16 projektů  
z programu  IPRM. Pro  rok  2014   nám chybí   vyčerpat    cca 25 mil. Kč pro   splnění  



programu. Projekčně  je odborem  rozvoje   připravována  rekonstrukce  bytového  domu  na  
ul. Fr. Raše  7, kde  by  se  mělo  realizovat   zateplení,  nová střecha   a  sanace   zemní  
vlhkosti. Na  bytové domy  je  možné  čerpat  dotaci   do  40%  a  na  veřejná  prostranství  
až  85% z uznatelných  nákladů.   

2.2. Připravované  projekty

Ing. Gala   z odboru  rozvoje  informoval  členy  komise   z připravovanými  projekty a  
záměry  města  pro    realizaci  v následujícím  období 2014-2020. 
PROJEKTY:

 Rekonstrukce místních  komunikací (především   opravy  frézováním ) - Kovářská, 
Hanácká v Popovicích)

 Rozšíření  ulice  Palackého – rozšíření  o  0,5 m  -jednosměrka
 Průpich II/155 – od  křižovatky   ul. Nádražní, Krámářova po   křižovatku  u Teska
 Cyklostezka  Laguna – podél   toku  řeky  Bečvy po stávající  panelce  od lávce  U  

Tenisu k Laguně
 Kompletní  rekonstrukce  ulice  U Tmeni
 Cyklostezka  v ul. Palackého
 Cyklostezka  Grymov – 2013
 Lávka  u Tenisu – odhadovaný  náklad  25 mil. Kč. V letošním  roce  demolice
 Parkoviště u hřbitova ( ZS)
 Parkoviště  Kabelíkova x Dvořákova
 Sportovní  hřiště – Jasínkova
 Zateplení  objektů ZŠ B. Němcové
 Zateplení  objektů ZŠ Za Mlýnem
 Zámek- západní parkán 
 MD- výměna  oken  z dvorní  části, fasáda, rekonstrukce  střechy
 Kompostárna  Žeravice
 Sběrný  dvůr – v Želátovských  kasárnách
 Skládka  TKO Žeravice- 4. Pole
 Podzemní  kontejnerové stání – ul. Kozlovská, Pod  Valy
 Mamutov – ve  spolupráci  s Olomouckým  krajem
 Úprava  prostoru  před  pasáží
 Rekonstrukce  kašny   u  restaurace  Haná  

ZÁMĚRY: (2014-2020)
 Revitalizace  TGM - 180 mil. Kč
 Mamutov - 260 mil. Kč
 Dostavba  domova  důchodců – 180 mil. Kč
 Komunikace  přes  Žebračku – 10 mil. Kč 

          A  další  drobné  záměry. Celková hodnota   záměrů  dosahuje   cca  2 miliardy  Kč a  
tyto   záměry  bude  možné   realizovat  jen   s podstatnou  dotací státu, olomouckého kraje a   
případně  evropské unie. 

3. Investiční záležitosti:   

        Ing. Dostál  z odboru   majetku, oddělení investic  informoval  komisi  o   investičních  
akcích,  které  se  budou   realizovat  ještě  v letošním roce. V současné  době  probíhá 
výběrové  řízení na  zateplení  dvou  škol a  to ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu a  na  cyklostezku  
do  Želátovic.  Byla  dokončena  oprava kašny  v Michalově, výstavba  kolumbária,  které se  
bude   slavnostně  otevírat 2. července  2013 v 11.00 hod  a   všichni členové  IRK jsou  na  
toto  slavností  otevření   zváni. Dále  bude  zahájena  stavba  dvou  přechodů  v ulici  



Mírová v Lověšicích. Je  to akce  dotovaná  ze  SFDI  s termínem  dokončení  do  60 dnů  od  
předání a  převzetí  staveniště. Vysoutěžená  cena  cca  1,1 mil. Kč, dotace 582 tis. Kč.   

4. Různé

Příští  jednáni  komise 23.7.2013

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

     

V Přerově dne 25.6.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


