
Zápis č. 55

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 22.4.2014

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner Martin Zdráhal

Josef  Bittner

Radek  Pospíšilík Omluveni:

Ladislav Mlčák

Dan Hos

Miroslav Anděl

Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák

Jiří Draška

Tomáš Dostal

Hosté:

Michal  Zácha

Bohdana  Kalincová

Kamila Lesáková

Petra Hirschová

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 54. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty na jednání komise. Provedl 
kontrolu úkolů ze zápisu č. 54 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, která  se  
týkala  materiálů  projednávaných  na  IRK. 

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

       Michal Zácha - náměstek  primátora  informoval  členy  komise  s probíhajícími  
investičními  akcemi a   průběhem  přípravy   akcí týkajících se    oprav   chodníků a   
místních  komunikací, které   jsou  předmětem   realizace   v II. pololetí  2014. 

      Tomáš  Dostal – podal stručné  informace  k cyklo podjezdu  Předmostí  a  k ZEVU. 
Majoritní   podíl  v by  měl  mít   svazek  obcí  ne   Dalkia.  Diskuse  k „malému“ a  
„velkému“  ZEVU



2. Vnitřní správa:   VZ  Průkazy  energetické   náročnosti  budov

Ing. Petra  Hirschová  představila  komisi   předmět  plnění této  VZ čímž  je  zpracování 
průkazu energetické náročnosti (dále jen „PENB“) budov, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Přerov. Jedná  se     budovy  dle  přílohy zápisu.

Předpokládaná hodnota zakázky činí: 792 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná doba trvání požadavku na poskytování služeb: 7/2014 – 11/2014

Investiční  komise  po  projednání   doporučuje    zadavateli  schválit  zadávací  dokumentaci  
a  vyzvat  níže   uvedené  uchazeče  k podání  nabídky. 

Dále  komise  doporučuje   zjednodušit    návrh   smlouvy-obchodní podmínky   pro   
uzavření    smlouvy  o  dílo  na   služby. 

Vyzvat  tyto   společnosti: 

Obchodní společnosti, sídlo IČ

POR Michal Pospíšil, Tučín 148, 751 16 Želatovice

Ing. Pavel Svoboda, Jihoslovanská 21, 779 00 Olomouc

DEA energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno

Energy Benefit Centre, a.s., Poděbradova 285/109, 612 00 Brno

PVK Build s.r.o., Senožaty 284, 396 01 Humpolec

Ing. Josef Gajdošík, Domaželice 44, 751 15 Domaželice

Ing. Josef Fixa, ul. ČSA 1, 783 53 Velká Bystřice

Ing. Radomír  Kopec, Popovická 414/39, Přerov-Předmostí
   

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

                                VZ  Oprava  střechy  bytového domu  Gen. Štefanika  1948

Pan Emanuel  Řehoř  představil  komisi   projekt    opravy  střechy   bytového domu, která   
má  být realizována   dodavatelsky   s požadovaným   termínem  realizace  do  54 
kalendářních  dnů. Projekt  vypracoval   Luděk  Adolf, Lazecká  59, Olomouc. 

Rozpočtové  náklady    1 752 tis. Kč 

Investiční  komise  po  projednání   doporučuje  zadavateli  přepracovat  projektovou  
dokumentaci  a  položkový  rozpočet   ve  dvou  variantách a  to   především   
z ekonomických  důvodů, neboť    realizovat    kolem   celého  bytového  domu    řadové   
lešení,  když předmětem  je  oprava  střechy  s výměnou    krytiny  je   neekonomické.   

Dále  investiční  komise  akceptuje   návrh   vyzvaných  společností  k podání  nabídky a  
doporučuje   rozšířit    uchazeče  o   společnost  VESTAV group s.r.o. Vyškov, která    
realizovala   střechu   na  budově  Most  k životu. 

3. Rozvojové  záležitosti: „Žádost  o  podporu   z PVTI  od  společnosti  Nemo-
Development s.r.o.

         Ing. Kamila  Lesáková  seznámila  komisi  s žádostí společnosti  Nemo-
Development  s.r.o.  o  poskytnutí  dotace   na  zřízení   kabelového vedení   VN 22 kV 
ve  výši   106 tis. Kč. Dle  počtu    budovaných  RD    byla   v roce  2012 poskytnuta  



dotace    ve  výši    2600 tis. Kč a  to  na  vybudování    komunikace, chodníku, VO, 
vodovodu, kanalizace   a  plynovodu.

Investiční  a rozvojová komise   po  diskusi   a následném  hlasování  se  neusnesla  
k této  žádosti   o  poskytnutí  dotace   z programu PVTI.

Výsledek hlasování:  5:0:3 (pro : proti : zdržel se)

4.   Investiční  záležitosti:

       Ing. Dostál seznámil  komisi   se  stavem  zahájení   přecházejících  a  nových inv. akcí       
       

 Zateplení   ZŠ Svisle  (dodatečné stavební  práce), zhotovitel  PSS Přerovská  stavební  
a.s. – předáno  staveniště  7.3.2014

 Zateplení  ZŠ U Tenisu (dodatečné stavební  práce) , zhotovitel   PSS Přerovská 
stavební a.s. – zahájení  prací  březen  2014

 Sociální zařízení   na  Smetanově  7, zhotovitel Středomoravské  stavby  s.r.o., 
termín zahájení   březen  2014 

 Oprava  MK  Čekyně, ul. Na  Podlesí - připravuje   zadání  VZ, doba  realizace  
květen-červen 201

 Opravy  komunikací a  chodníků – byla  vyhlášena  soutěž na  projektanta  

 Cyklostezka  a  chodník  Laguna – soutěž  03/2014,  realizace  v II. pololetí 2014

 Stavební  úpravy   Kašna  Haná +   Pasáž -  realizace  v 09/2014

 Bytový  fond  -IPRM  2014 - Fr. Raše 7  - realizace  08-09/2014

 Obnova  parku   Michalov + Pavlovice – realizace   podzim  2014 až  jaro  2015

 Kompostárna   Žeravice – soutěž  03/2014, realizace  do  31.7.2014

 Sběrný  dvůr  Želatovice – zhotovitel Swietelsky  stavební  s.r.o., předáno staveniště  
v 03/2014

 Stavební  úpravy  Kabelíkova – dokončeno, před  kolaudací

   

6. Různé

       

Příští  jednání  komise: 6.5. 2014                                          

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 22.4. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


