
Zápis č. 45

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 23.7. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Josef  Bittner

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Radek  Pospíšilík 

Emil Krestýn Jaroslav Čermák

Marcel  Kašík Jiří Draška

Dan Hos

Tomáš Dostal

Hosté:

Ing. Miroslava Machurová

Bc. Bohdana Kalincová

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 44. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 44 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 

Výsledek hlasování:  6:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Vnitřní správa: 

2.1.  VZ Cyklostezka pod  Grymovským  mostem

Ing. Machurová z odboru  rozvoje  informovala  členy  komise  o  technickém řešení 
převedení cyklostezky pod Grymovským mostem. 
  



Stavba je členěna na jednotlivé části: 

SO 101 Cyklistická stezka
SO 102 Parkovací plocha
SO 201 Lávka přes Radslavický potok

Stezka má počátek staničení v hraně napojení na účelovou komunikaci p.č. 1047/2 ve směru od 
Lipníka nad Bečvou vstřícně k vybudované stezce do Radslavic. Obloukem směruje k nově 
navrhované lávce, dále vyrovnává výškový rozdíl po nově zpevněnou bermu pod nosníky 
silničního mostu. Poslední úsek stezky zajišťuje napojení od bermy na stávající asfaltobetonovou 
stezku ve směru na Přerov. V polovině délky kříží stávající propustek DN 800, který bude 
v rámci stavby prodloužen. Stavebně bude povrch stezky proveden z betonové dlažby bez fazety,
červené barvy. Povrch lávky bude proveden z dubových fošen. Parkovací plocha má kapacitu 6 
stání pro osobní vozidla. 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 966.934,05 Kč bez DPH
Stavba se nachází u Grymovského mostu a bude realizována na pozemcích p.č. 
877/10,877/48,1047/1,1047/2,10474 v katastrálním území Radslavice u Přerova

Bc. Kalincová předložila komisi k projednání předlohu zadání této veřejné zakázky a to:
zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek, která budu předložena zadavateli 
k projednání a schválení.

Zadávací dokumentace:
 Zakázka malého rozsahu na stavební práce
 Doba realizace do 60 kalendářních dnů
 Hodnocení nejnižší nabídková cena
 Kvalifikační předpoklady -    základní kvalifikace (čestným prohlášením)

                                              - profesní kvalifikace (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění, svědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., obor 
Dopravní stavby
                                             -   technická kvalifikace (seznam min. 3 stavebních prací 
obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky provedených za 
posledních 5 let, přičemž každá z nich musí mít rozsah finančních prostředků ve výši 
min. 500 000,- Kč bez DPH)
 Jistina – zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících 

z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 
50 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet 
zadavatele.

Výzva k podání nabídek:
 Vyzvané společnosti: 1. Eurovia CS a.s. Zlín, 2. Strabag a.s. Olomouc, 3. SISKO spol. 

s r.o. Přerov, 4. Sates Morava spol. s r.o. Valašské Meziříčí, 5. ARES Lipník nad 
Bečvou s.r.o.

 Otevírání  obálek a hodnocení nabídek – investiční a rozvojová komise RM      

Výsledek hlasování:  6:0:0 (pro : proti : zdržel se)

3. Investiční záležitosti:   

        Ing. Dostál  z odboru   majetku, oddělení investic  informoval  komisi  o   investičních  
akcích,  které  se  budou   realizovat  ještě v letošním roce. 

         Připravuje se zadání VZ na opravu místních komunikací v Přerově. Opravovat se budou 



tyto místní komunikace: Šířava, Prostějovská, Seifertova, Bratrská a E.Beneše. 

         Předpokládaná hodnota VZ je 9 800 tis. Kč. V současné  době  probíhá stavebně povolovací 
řízení. Administrátorem bude na základě rozhodnutí RM externí společnost. Zakázka bude 
zadána dle zákona č.137/2006  o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zateplení ZŠ Svisle – zahájena realizace stavby předáním staveniště dne 22.7.2013    

společnosti První  KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec. Termín dokončení 

22.11.2013 ( 4 měsíce )

Zateplení ZŠ U Tenisu – zatím není uzavřena smlouva o dílo s PSS Přerovská stavební a.s.

Přechody v ulici Mírová, Lověšice – stavba byla dokončena a odevzdána objednateli k  

užívání

4. Harmonogram  jednání  IRK  na  II. pol. 2013  

Komise projednala termíny zasedání na druhé pololetí  roku 2013. Termíny zasedání IRK 

předcházejí jednání Rady města Přerova. Ve druhém pololetí je v plánu ještě 6 jednání 

komise. Harmonogram jednání nebyl členy komise doplněn a byl schválen.

Výsledek hlasování:  6:0:0 (pro : proti : zdržel se)

5. Různé

Pan Mlčák – připomínky k nekoncepci rozvoji města a to především rozhodnutí týkající se 
využití  budov  v majetku města (chemoprojekt, domov důchodců, knihovna) , dále k registru 
investic – k realizaci jsou zařazovány investiční akce, které  nebyly v registru investic pro 
rok 2013

Příští  jednáni  komise 13.7.2013

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

     

V Přerově dne 23.7.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


