
Zápis č. 50

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 5.11.2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Miroslav Anděl

Josef  Bittner

Tomáš Dostal Omluveni:

Ladislav Mlčák Martin Zdráhal

Dan Hos Jaroslav Čermák

Radek  Pospíšilík Jiří Draška

Marcel  Kašík

Hosté:

Michal  Zácha

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 49. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 49 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  členů nepožadoval  doplnit  
či   změnit  program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   schválen. 

      Předseda  přivítal  na  jednání   IRK nového  člena  komise  Ing. Miroslava  Anděla a předal  
mu   jmenovací  dekret. 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.   

      Dále  seznámil   členy komise  z usneseními  Rady  města,  která  se  týkala materiálů  
projednávaných  na  IRK. 

       Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)



2. Vnitřní správa: 

2.1. VZ Sociální  zařízení   pro  veřejnost –Smetanova 7

Ing. Dostál seznámil  členy  komise  s projektem  této  zakázky. Nové sociální  zařízení  pro  
veřejnost  bude  vybudované  z garáže    na  Smetanova 7,  která   je  v současné  době 
využívána  jako   sklad.  Po stavebních a dispozičních úpravách bude vytvořeno sociální 
zařízení pro klienty odborů Magistrátu města Přerova v ulici Smetanova 7 a 7a v Přerově.
Vstup do zádveří sociálního zařízení je situován ve východním průčelí. Výškový rozdíl mezi 
podlahou a stávající zpevněnou plochu s živičným povrchem je řešen nájezdovou rampou se 
vstupní plochou vel. 1500 x 1500 mm. Ze zádveří vede vstup do WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace (OsOSPO) a  vstup do předsíní WC žen a WC mužů. 
Z předsíně WC mužů je přístupna kabina WC a pisoár, z předsíně WC žen – kabina WC a 
úklidová komora. 
Technická místnost bude samostatně zpřístupněna dvoukřídlovými dveřmi osazenými rovněž 
ve východní fasádě. Součástí stavebních úprav je provedení nových vnitřních instalací TZB, 
tj. vytápění, elektroinstalace (umělého osvětlení, silnoproudých rozvodů), zdravotechniky 
(kanalizace, vodoinstalace) a vzduchotechniky. 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 1.146.063,- Kč bez DPH

K zadávací dokumentaci:
 Zakázka malého rozsahu na stavební práce
 Doba realizace do 60 kalendářních dnů- termín  zahájení 02/2014
 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 
20 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet 
zadavatele.

Komise navrhuje  vyzvat tyto  uchazeče:

1. LIKOSTAV spol. s r.o., Přerov, Žerotínovo náměstí 163/12, PSČ 750 02, IČ 27834280
2. TUZAMO spol. s r.o., Přerov - Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 291/7a, PSČ 750 02, IČ 

25385399
3. Středomoravské stavby s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 

02, IČ 49689053
4. PROFISTAV PŘEROV a.s., Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ 

25395653
5. ZJS - Realizace staveb s.r.o., Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 

02, IČ 28611942

Výsledek  hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

3. Rozvojové  záležitosti:  Program podpory výstavby technické infrastruktury      

          Odložen   na  další  jednání  IRK  po   dopracování   návrhu  programu  v souladu  
s novelizací  občanského  zákoníku, který  vyjde  v platnost  od 1.1.2014. Zatím  žádosti  



budou  posuzovány  dle   stávajících  pravidel( 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.) 

4. Investiční  záležitosti

Náměstek primátora p. Michal  Zácha   informoval  členy  komise, o realizaci   akcí, které  
provádí  v rámci  své  činnosti   Technické služby s.r.o.  

Realizovali opravu  chodníků před   „květenou“ do  staré  části hřbitova ze  zámkové  dlažby
a  opravu  chodníku   v ul. Kramářova v hodnotě  1 mil. 

Ing. Dostál informoval o probíhajících investičních akcích. 

5. Různé

Požadavek   členů  komise  na  souhrnnou informaci o  zadaných a   vypracovaných   
projektech   pro   různé   stupně  PD za  rok 2012 -2013  s uvedením  ceny za  dílo.  

    

Příští  jednáni  komise je 3.12.2013                                            Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 5.11.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


