
Zápis č. 48 

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 24.9. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák

Radek  Pospíšilík

Josef  Bittner

Tomáš Dostal Omluveni:

Ladislav Mlčák Emil Krestýn

Martin Zdráhal

Jiří Draška

Dan Hos

Hosté:

Michal  Zácha

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 47. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 47 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  členů nepožadoval  doplnit  
či   změnit  program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   schválen. 
Předseda  seznámil   členy komise  z usneseními  Rady  města,  která  se  týkala  materiálů  
projednávaných  na  IRK.    

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

2. Vnitřní správa: 

Z odboru  vnitřní  správy – úseku   veřejných  zakázek   nebyly   doručeny  do  komise  
žádné  materiály k projednání. 



3. Rozvojové  záležitosti:  Registr  investic      

        Jedním  z bodů  náplně  práce  IRK je  projednání  a  doporučení jmenovitého  seznamu  
investičních  akcí pro  realizaci   v následujícím  roce.   Seznam  těchto   investičních   akcí  
po  projednání  , případném   doplnění  bude  Radou  města  doporučen ke  schválení v 
Zastupitelstvu  města   na  rok  2014.  Vzhledem  k tomu,   že stávající  REGISTR  AKCÍ 
2013 obsahuje    248  investičních  akcí  o  objemu  1 190 628  tis. Kč a   registr   neustále   
eviduje, staré  požadavky  i  z roku  2001, investiční  a  rozvojová   komise  na  tomto  
jednání   provedla  aktualizaci   tohoto   registru  a   doporučuje  odboru  rozvoje jako 
zpracovateli  REGISTRU AKCÍ   zpracovat  nový  registr  akcí pro  rok  2014 a   zapracovat   
do  něj  kromě  nových   požadavků  z odborů, místních  částí  jen    tyto  přecházející  
investiční  akce – dle  přílohy. 

          Náměstek primátora p. Michal  Zácha   informoval  členy  komise,  že   realizace a   
schválení    investičních  akcí   se  bude  odvíjet  od  finančních  možností města a   vidí  
prioritu  v realizaci  těchto akcí:

 Realizace zateplení    na  DPS Trávník

 Lávka  pře  Bečvu   U tenisu

 Kompostárna  

 Opravy  místních  komunikací

 Regenerace  panelových  sídlišť – Předmostí –X.etapa

 Sběrný  dvůr

 Opravy chodníků   

4. Investiční  záležitosti

Pokračují  stavební  práce  na    zateplení  obou  základních   školách, dokončuje  se   
realizace   Cyklostezky  Želatovská a  připravuje  se zahájení    třech  investičních  akcí a  to: 

- Cyklostezka  pod  Grymovským  mostem  

- Protipovodňová  opatření - hlásiče

- Opravy  místních  komunikací  frézováním

5. Různé

Ing. Dostál   upozornil   členy  komise  na    povinnost  oznamování  změn a  to  jak  
osobních  údajů, tak  pro  výpočet  odměn  za  účast  v komisích na  personální  oddělení. 

Nahlašování  změn  se  také  týká  změny   zdravotního  pojištění, změny  rodinného stavu,  
bydliště, OP, studia  dětí   atd.  Změny  je  nutné  hlásit  na  personální oddělení p. 
Jemelíková    tel. 581 268 249.

Příští  jednáni  komise 15.10.2013                                            Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 24.9.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


