
Zápis č. 49

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 15.10.2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Marcel  Kašík

Josef  Bittner

Jaroslav Čermák Omluveni:

Ladislav Mlčák Emil Krestýn

Martin Zdráhal Dan Hos

Jiří Draška Tomáš Dostal

Radek  Pospíšilík

Hosté:

Michal  Zácha

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 48. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 48 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. 

      Usnesením Rady města Přerova  ze dne 2.10.2013 byl s účinností k 1.11.2013 jmenován do 
investiční a rozvojové komise Ing. Miroslav Anděl, který nahradí Emila Krestýna.    

Výsledek hlasování:  7:0:0 (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:  Program podpory výstavby technické infrastruktury      



        Jedním  z bodů  náplně  práce  IRK je  projednávání žádostí o podporu výstavby technické 
infrastruktury stavebníkům. Ing. František Zlámal z odboru Rozvoje informoval komisi o 
přípravě nového programu podpory a o čerpání finančních prostředků v roce 2013.          
Z provozního rozpočtu  byla v roce 2013 poskytnuta   dotace ve výši 13 tis. Kč na 
vybudování čistírny odpadních stavebníka-pí. H.

         Dále byly poskytnuty doplatky stavebníkům na 6 akcí podpory  výstavby RD v celkové 
výši 3 110 305,- Kč. 

         V současné době je v provozním rozpočtu  oddělení koncepce a strategického rozvoje 486 
tis. Kč a  odbor rozvoje neeviduje žádnou žádost  o podporu výstavby technické i dopravní 
infrastruktury. Dále  ing. Zlámal seznámil komisi s přípravou  nového  programu PVTI. 
Proběhlo několik jednání za účasti odboru rozvoje, majetku a odboru vnitřní správy-právního 
oddělení k návrhu programu. Právní oddělení doporučuje  započíst s novelizací, případně 
s vytvořením nového programu  až po novelizaci občanského zákoníku, který vyjde 
v platnost od 1.1.2014.

         Hlavní body navrhované členy investiční a rozvojové komise jsou  zapracovány v návrhu 
programu ( max. výše na ČOV-30 tis. Kč, max. 200 tis. Kč na RD, max. 100 tis. Kč na byt 
v bytovém domě, vedení evidence  žádostí atd.) Dále je nutné ve spolupráci s odborem 
majetku dořešit technické záležitosti týkající se přebírání staveb dopravní infrastruktury do 
majetku města z hlediska věcného a časového, účast pracovníku  odboru majetku na 
kontrolních dnech  výstavby, kolaudaci apod. a jak by se řešil  případ, kdy  budoucí vlastník 
– odbor majetku nepřevezme  stavbu do majetku města např.  z důvodu poškozené 
komunikace.) 

          Náměstek primátora p. Michal  Zácha   informoval  členy  komise,  že   provedl osobně 
prohlídku na všech stavbách, kde město poskytlo dotaci a konstatoval, že je málo  
zrealizovaných  RD. V některých lokalitách  je to jen 1 RD. 

4. Investiční  záležitosti

Ing. Dostál informoval o probíhajících investičních akcích. 

Dokončila se realizace   Cyklostezky  Želatovská a  všichni členové jsou srdečně zváni na 
slavnostní otevření cyklostezky. Pozvánku všichni členové obdrželi v el. podobě.

Byly zahájeny  tyto stavby: Cyklostezka  pod  Grymovským  mostem  

                                             Protipovodňová  opatření - hlásiče

                                             Opravy  místních  komunikací  frézováním

5. Různé

Předseda komise informoval členy o semináři týkající se ZEVO. Seminář se uskuteční 
5.11.2013  v Olomouci. Ing. Dostál  rozešle  elektronicky materiál členům. Je možné se na  
tento  bezplatný seminář přihlásit.  Podrobnosti jsou  na  pozvánce. 

Příští  jednáni  komise je 5.11.2013                                            Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 24.9.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


