
Zápis č. 53

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 4.2.2014

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Josef  Bittner

Radek  Pospíšilík Omluveni:

Ladislav Mlčák Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák Dan Hos

Jiří Draška Martin Zdráhal

Tomáš Dostal

Miroslav Anděl Hosté:

Michal  Zácha

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 52. jednání komise

      Předseda komise  přivítal přítomné členy a pozvané hosty na  jednání komise a  poděkoval   
Ing. Draškovi  za  řízení   minulého jednání. Dále provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 52 a 
konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  členů nepožadoval  doplnit    
program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   schválen. Dále předseda 
komise  seznámil členy  s  usnesením Rady  města č. 84,  která  se  týkala  materiálů  
projednávaných  na  IRK. 

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

2. Vnitřní správa: 

Odborem vnitřní  správy  nebyl  do  komise  doručen  žádný materiál k projednání.

3. Rozvojové  záležitosti:

3.1. Podpora   výstavby   TI 

Odbor  rozvoje  prostřednictvím    vnitřního  sdělení    opětovně  předložil  žádost   o  
poskytnutí  podpory   výstavby  TI pro vybudování    domovní ČOV  vod    v Kozlovicích



od  paní Ch.M. pro  RD  k. ú. Kozlovice.  Cenová  kalkulace   ČOV  typu  SC4  je  vyčíslena  
na  70 338,- Kč. Investiční  komise   po  projednání  žádosti   doporučuje Radě  města   
Přerova   poskytnout   dotaci   na vybudování   čističky   odpadních  vod    pro  RD  a  to  ve   
výši   30 tis. Kč.   

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

3.2. Registr  investičních  akcí 2014

Odbor  rozvoje  předložil    k projednání na  investiční  komisi  Registr  investičních  akcí  
2014 k datu  10.1.2014 ve  dvou   tabulkách:

Požadavky odboru koncepce a strategického rozvoje

Celkem  obsahuje  121 požadavků na  realizaci  v hodnotě  787  mil. Kč

Akce navrhované IRK a požadavky ostatních odborů 

Celkem  obsahuje  113  požadavků na  realizaci   v hodnotě  147 mil. Kč

Náměstek primátora Michal Zácha seznámil komisi s návrhem   nových investičních   akcí
k realizaci  v  2014, které   Rada  města    bude  předkládat na jednání únorového  
zastupitelstva města Přerova. Jedná  se o  tyto   investiční  akce  s předpokládanou  cenou 
v tis. Kč.

Tabulka  INV akcí 2014

Lávka  U  Tenisu 25 210,00  

Opravy  komunikací  a  chodníků 9 000,00  

Sdružená  cyklistická stezka a  chodník Přerov- Laguna 2 400,00  

Stavební  úpravy  ul. Kabelíkova - parkování 1 500,00

Kulturní  památka   na  JP Tyršova  mostu 2 200,00  

Oprava střechy  BD Generála  Štefanika 900,00  

Oprava BD na  Fr. Raše  7 (IPRM 2014) I+II.etapa 8500,00

Kompostárna  a  nakládání  s biologickými odpady 18 800,00  

Úpravy   prostoru kolem  kašny   u  restaurace Hané 5 300,00  

Úprava  prostoru  před  pasáží 2 900,00  

Obnova  zámeckého  parku  v Pavlovicích 4 000,00  

Revitalizace  parku  Michalov 1 051,00

Sociální  zařízení  na  Smetanova 7 1 400,00

                                                                                            Celkem:                          83 161,00

Investiční  komise  po projednání 

doporučuje  schválit v zastupitelstvu  města  k realizaci v roce  2014 výše  uvedené  
investiční  akce.

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



4.   Investiční  záležitosti:

Ing. Dostál seznámil  komisi   s přecházejícími  investičními  akcemi   na  rok  2014 a  
podal  informace  k probíhajícímu   výběrovému  řízení  na   zhotovitele  kompostárny
Žeravice.  V pondělí 3.2. proběhla   prohlídka   staveniště  na  místě   samém. Prohlídky  se  
zúčastili jen 3 uchazeči - Strabag a.s., Nosta s.r.o. a Profistav a.s. 

Zadávací   řízení  pro  zadavatele  organizuje   Allotender  s.r.o. Praha.  Lhůta  pro  podání   
nabídek    v tomto  nadlimitním  řízení   je    7.3.2014. Zadavatelem požadovaný  termín  
realizace  byl  stanoven jako  limitní  do   31.7.2014. 

Předpoklad  vlastní   realizace   je  červen-červenec  2014. Soutěží  se  stavební  práce   a   
dodávka   technologie pro   kompostárnu. 

   

6. Různé

Ing. Dostal informoval   komisi  o  studii propojení  chodníku ulice  Velká  Dlážka   s ulicí 
Hranická   v Předmostí kolem   „Lidlu“ pod   podjezdem  ČD. Bylo  by  vhodné realizovat  
tuto stavbu v období odstávky kolejových tratí. To  předpokládá  už  v této   době  začlenit  
tuto  studii,  případně   další  stupně  PD  do  projektu oprav "Drážního koridoru" a  
pokračovat v projektových pracích v a koordinaci této naší stavby podjezdu se SŽDC.

Investiční  komise  požaduje    do  příští   IRK  získat  bližší  informace k této studii. Tento   
záměr  se   jeví  jako   smysluplný a  po  bližším  seznámením jej   doporučí zadavateli  
k dopracování a  zařazení   do   registru  investičních  akcí.     

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

Příští  jednání  komise : 11.3 2014                                          

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 4. 2. 2014

Příloha:

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


