
Zápis č. 39

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 5.2.2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Jaroslav Čermák

Ladislav Mlčák Omluveni:

Tomáš Dostal Emil Krestýn

Josef Bittner

Martin  Zdráhal

Dan Hos

Marcel Kašík

Radek Pospišilík

Jiří Draška

Hosté:

Michal  Zácha

Miroslava  Machurová

1. Kontrola  usnesení z jednání  IRK

Jednání  komise  zahájil  předseda  komise, přivítal  přítomné členy, hosty  a provedl 
kontrolu usnesení jednání 38. komise. Navržený  program  jednání nebyl členy doplněn a byl 
schválen.  Dále  předseda  komise  seznámil  členy  s usnesením  jednání  Rady  města
Přerova č. 55    týkajících    se   investičních akcí  a  rozvojových  záležitostí, které  byly  
předmětem  jednání minulé  IRK.  

Hlasování:  10:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

2. Rozvojové  záležitosti: VZ pro  výběr  dodavatele  na  cyklostezku  Želátovskou

Ing. Miroslava  Machurová  z odboru  rozvoje  seznámila   komisi  s projektem   pro  
realizaci   této  cyklostezky vedoucí  od  ulice  Petřivalského   k nově  vybudované  
cyklostezce ze  Želatovic. Celková  délka  cyklostezky   je  1160 m  a   je  rozdělena  na tři  
samostatné   úseky.  Stavba  se  skládá   z těchto  stavebních  objektů: 



SO 101  Cyklostezka a  chodníky

SO 401  Veřejné  osvětlení

SO 402   Přeložky  a  ochrana  inženýrských  sítí  NN, VN

SO 403   Přeložky  VTA  

SO 801   Sadové  úpravy 

Cyklostezka   Želatovská  je  jednou  z investičních  akcí,  na  kterou je  možné získat  dotaci  
ze  SFDI a  předpokládaná výše  dotace   je 6,5 mil. Kč,  což  je  65%  z rozpočtových  
nákladů  stavby. 

Komise  po  seznámení  se  s projektem  doporučuje   v rámci  přípravy  této  VZ, aby  
zadavatel  zahrnul  do  zadávací  dokumentace   níže uvedené připomínky:

 Soutěžit  tuto  zakázku  v otevřeném  řízení

 Stanovit v § 54 profesní  kvalifikační  předpoklady – zhotovitel  musí mít autorizaci  
na  dopravní  stavby

 Stanovit  v  § 56 – technické  kvalifikační  předpoklady- nejméně  3 zakázky   na  
výstavbu cyklostezek, chodníků či  parkovacích   ploch  za  posledních  5 let  jejichž  
součástí   byla  realizace  VO, sadových  úprav  a  přeložek  inženýrských  sítí

 Hodnotící  kritérium – nejnižší  nabídková  cena

 Termín  realizace  -  do  160  kalendářních  dnů

 Záruka  - 36 měsíců  na  stavební práce a  24 na  technologie 

 Komise  doporučuje    vynechat  omezení  prací   pomocí   subdodavatele v bodě  5,  
s tím   že  požaduje  aby  zakázku  realizovala   společnost   s autorizací   oboru  -
dopravní stavby. 

Hlasování:  10:0:0  (pro:proti: zdržel se) 

Investiční  komise   bere  na  vědomí  informaci, že    vzhledem  ke  složitosti  soutěže 
otevřeným  řízením bude  tuto veřejnou  zakázku   zajišťovat  pro  zadavatele   externí   
společnost   pověřená  Radou  města Přerova. Předpokládaný termín  realizace   je   v letošním  
roce.  

3. Investiční  záležitosti -  Investiční  akce  k realizaci   v  2013

Zastupitelstvo  města  Přerova  na  svém únorovém  zasedání  schválilo rozpočtové  opatření    
a   nové  investiční  akce   pro  realizaci  v 2013 - viz  přiložená  tabulka.
Technický  dozor  schválených  investičních  akcí  budou  dozorovat  pracovníci  oddělení 
ITS   Ing. Zdeněk  Dostál  a  Jiří  Raba. 

Jiří  Raba
 Rekonstrukce  třídící  linky separovaného  odpadu
 Oprava  fontány  v parku  Michalov
 Oprava  severních  fasád   ZŠ Za  Mlýnem
 Zateplení  ZŠ  U  Tenisu
 Oprava soc. zařízení   v restauraci  Michalov

Ing. Zdeněk  Dostál
 Kolumbárium – stará  obřadní  síň
 Oprava  komunikace v ulici  u Žebračky



 Protipovodňová  opatření na  území  města  Přerova
 Cyklostezka  Želatovská
 Lověšice,ul. Mírová – přechody  pro chodce
 Zateplení  ZŠ  Svisle

4. Vnitřní  správa – VZ

VZ: „Oprava  soc. zařízení  v restauraci  Michalov. “

Investiční komisi byla  Radou  města  Přerova  pověřena  otevíráním  obálek,  hodnocením  
kvalifikace  a  podaných  nabídek   na  stavební  práce   spojené  s opravou   sociálního  
zařízení  v restauraci  Michalov. Odbor  vnitřní  správy   doručil  na  jednání komise zápisy  a  
protokoly k výše  uvedené  zakázce  k podpisu.  Předložené   doklady  týkající se   otevírání  
obálek,  hodnocení  požadované  kvalifikace   a  hodnocení   nabídek  byly  přítomnými  
členy  podepsány a  vráceny   úseku  veřejných  zakázek  k archivaci.

Opravu soc. zařízení  bude  realizovat  TS a B, stavební firma, spol. s r.o., Olomouc -
Bystrovany, Pavelkova 222/2, PSČ 772 00, IČ: 410 33 639 , který podal nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou. Cena za plnění bude činit 351 843,- Kč bez DPH, tj. 425 730,-  Kč vč. 
DPH.

VZ: „ PD  Zateplení  ZŠ  Za  mlýnem  a  ZŠ B. Němcové.“    

Investiční komisi byla  Radou  města  Přerova  pověřena  otevíráním  obálek,  hodnocením  
kvalifikace  a  podaných  nabídek   na  projektové  práce  spojené  se  zateplení   dvou  
základních  škol. Odbor  vnitřní  správy   doručil  na  jednání komise zápisy  a  protokoly 
k výše  uvedené  zakázce  k podpisu.  Předložené   doklady  týkající se   otevírání  obálek,  
hodnocení  požadované  kvalifikace   a  hodnocení   nabídek  byly  přítomnými  členy  
podepsány a  vráceny   úseku  veřejných  zakázek  k archivaci.

  
Projekční  práce bude  realizovat  na  základě  uzavřené  smlouvy  o dílo vítězný  uchazeče  
M&B eprojekce, Přerov, se  sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov , IČ: 
294 53 968  za  422 000,- Kč  bez  DPH ( 510 620 ,-Kč  včetně  DPH.) a  termínem  plnění  
180 kalendářních  dnů.

5. Různé

Příští  jednání    komise je 26.2.2013 ve 14.00 hod.

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne  5.2.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda  komise


