
Zápis z 1.zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

konané dne 12.1.2015 v 16 h v zasedací místnosti RM

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing.arch. Horký Jan, Ing. Tužín Tomáš,  Mgr. Pavlíček

Robert, Ing. Draška Jiří, Mlčák Ladislav (příchod v 17:00), Dostál Marek, Ing. Lesáková Kamila

Omluveni: Švestková Valéria, Ing. Prachař Antonín

Hosté: Košutek Pavel, Ing. Měřínský Petr 

Program:

1. Přivítání, představení členů

2. Organizační záležitosti – jednací řád, principy a procesy vlastního fungování výboru i 

stanovením cílů, priorit úkolů; prohlášení ke zdravotnímu pojištění, daňová prohlášení a 

čísla účtů za účelem odvodů a výplaty odměn 

3. Různé – náměty, dotazy, připomínky

4. Závěr

Předseda výboru zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy i hosty výboru - náměstky 

primátora. Výbor v počtu 6 přítomných členů (2 omluveni, 1 člen nahlásil pozdější příchod) je 

usnášeníschopný.

Členové výboru obdrželi několik dnů před jednáním pozvánku, jednací řád, Registr požadavků

(seznam požadavků z minulých období i nově evidované požadavky na realizaci dodávek, služeb nebo 

stavebních prací finančně nekrytých rozpočtem zadavatele, v členění dle jednotlivých odborů) a 

Přehled akcí na r. 2015-2017(návrh investic nad 500 tis. Kč na roky 2015-2017). Na začátku jednání 

výbor prošel důležité body Jednacího řádu výborů zastupitelstva schválený Zastupitelstvem města 

dne 20.června 2011. Zejména články týkající se pravomocí výboru, přítomnosti dalších členů 

zastupitelstva na zasedání výboru s poradním hlasem, předkládání návrhů členy zastupitelstva 

k projednání ve výboru, zřizování projektového týmu, který mj. provede kontrolu naplňování 

projektu. Členové stvrdili svým podpisem, že byli seznámeni s jednacím řádem.

Výbor odhlasoval návrh p. Drašky zvolit p. Horkého pověřeným členem, který bude zastupovat 

předsedu v době jeho nepřítomnosti. Hlasování 6 pro-0 proti-0 zdržel se. 

Usnesení  1: Výbor schvaluje Ing. arch. Jana Horkého pověřeným členem výboru. 

Dále probíhala dlouhá diskuse o předmětu jednání výboru a o procesním nastavení. Výbor obdržel 

prostřednictvím organizační pracovnice požadavky odborů ROZ a MAJ, ke kterým žádají stanovisko

výboru. Dříve tyto otázky projednávala Komise investiční a rozvojová nebo Pracovní skupina pro plán 

oprav místních komunikací a dopravu v klidu, které byly předchozí Radou města zrušeny. Jedná se o 



záležitosti (např. projednání strategického plánu s veřejností, jeho dopracování a doporučení 

orgánům města ke schválení; dodatky smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 

technické infrastruktury; další poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické 

infrastruktury do doby nabytí účinnosti novelizovaného č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů; úprava dopravního režimu na nám. Svobody v Přerově, oprava střechy MŠ 

Píšťalka…), kterými by se měl výbor zabývat mimo úkoly přidělené výboru Zastupitelstvem města.  

K procesnímu mechanismu projednávání materiálů, sdělil p. Tužín zkušenosti z poradního výboru

Rady OK, jehož je členem. Poradní výbor projednává podněty před zasedáním Rady OK. Dále p. Tužín 

navrhuje zabývat se dle potřeby i otázkami, které nebudou zadány úkolem ze ZM. Nakonec členové 

výboru nastínili možné varianty procesu projednávání materiálů odborů: 

 RM – výbor – ZM (výbor by vydal usnesení/stanovisko, které by bylo pouze součástí 

materiálu ZM)

 Výbor – RM – ZM (stanovisko výboru by bylo součástí materiálu RM i ZM)

 Výbor – ZM (projednání ve Výboru a ZM bez předložení RM).

Výbor hlasoval o předložení problematiky procesních mechanismů na nejbližší schůzi RM, 

prostřednictvím p. Horkého (člena RM). Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se.

Usnesení 2: Výbor doporučuje RM zpracovat mechanismus předkládání požadavků odborů ROZ, MAJ, 

EKO aj. k projednání ve Výboru v rámci jeho kompetencí a orgánech města.  P. Horký zajistí 

předložení požadavku Výboru na nejbližší schůzi RM.

Během diskuse o náplni výboru a procesu projednávání bylo členům předáno CD se zpracovaným, ale 

s veřejností neprojednaným a v orgánech města neschváleným strategickým plánem pro období 

2014-2020 a s Programem podpory výstavby technické infrastruktury. Následně předseda stanovil 

úkoly:

1.úkol  - zpracovat o své osobě stručný popis profesní způsobilosti a osobní cíle práce ve výboru.

Termín – nejpozději do příštího jednání.

2.úkol – organizační pracovnice zašle mimo materiály předané na CD podkladové materiály 

k požadavkům na projednání (podklady k žádostem o zavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, 

k úpravě dopravního režimu na nám. Svobody, k opravě střechy MŠ Píšťalka, k řešení veřejného 

osvětlení na tř. 17.listopadu) a tabulku s kontakty členů výboru. Termín – v předstihu před

2.jednáním.

3.úkol – prostudovat Strategický plán územního a ekonomického rozvoje na období 2014-2020. Na 

příští jednání připravit návrh dalšího postupu dokončení strategického plánu a termínu projednání 

s veřejností. Termín do příštího jednání.

Dalším předmětem projednávání úzce spjatým s dokončením strategického plánu bude jednání a 
rozhodování o investicích města. Z podnětu náměstka primátora Ing. Měřínského byly členům výboru 
zaslány tabulky s požadavky jednotlivých odborů  a návrh plánu investic nad 500 tis. Kč na roky 2015-
2017 (viz úvodní informace o zaslaných materiálech). Organizační pracovnice vysvětlila rozdíl mezi 
zaslanými tabulkami – požadavky versus návrh vybraných akcí k realizaci v letech 2015-2017. Členové 
navrhují doplnit evidenční číslo ke každému požadavku (např. rok vzniku požadavku_pořadí). 
Náměstek p. Měřínský informoval, že v rozpočtu města je na investice v letošním roce vyhrazena 



částka 30 mil. Kč, tudíž je v plánu realizovat pouze akce, na které město obdrží dotace, tzn.
cyklostezka na nábř.PFB, akce podpořené IPRM=Integrovaný plán rozvoje měst (Veřejná prostranství-
rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, Jižní čtvrť I., 2.etapa; Rozšíření parkovišť na Jižní čtvrti 
I; Parkoviště podél ulice Durychova a Lančíkových) a 11.etapy regenerace panelového sídliště 
Předmostí. 

Ing. Tužín upozornil, že tabulky jsou velkým množstvím různých požadavků od různých subjektů, 
chybí vzájemná koordinace. Je třeba mít v rámci města jeden registr plánovaných oprav a investic, 
vedený ideálně elektronicky (GIS). Záměry, které se zjevně kryjí nebo spolu geograficky souvisejí, by 
potom byly integrovány do jednoho projektu (příklad – záměr na úpravy v okolí ZŠ Trávník integrovat 
do projektu regenerace sídliště Trávník, včetně koncepční koordinace a možnosti získání dotací –
nemá smysl řešit samostatně). Výhodou je menší počet projektů, menší počet stavebních povolení, 
lepší vzájemná koordinace záměrů v širší lokalitě a také to, že pokud se stavba zahájí (postaví se jen 
její část), tak už stavební povolení nepropadne.

Koordinace projektových záměrů se týká i projektů velkých rekonstrukcí infrastruktury – zejména 
vodovody, kanalizace a rozvody tepla, u dopravní infrastruktury ŘSD, SSOK a SŽDC. Jejich investice 
znamená zpravidla zásadní stavební zásah do městské infrastruktury, je třeba připravovat 
koordinované investice s těmito správci. (Opět příklad z Olomouce – ul. Vídeňská – kde byla 
celoplošná oprava provedena tak, že jednu polovinu vozovky opravila Dalkia po opravě teplovodu, 
současně opravu druhé poloviny vozovky doplatilo město).

Vzhledem k množství a rozsahu požadavků odborů hlasoval výbor o zpracování registru požadavků do 
grafické podoby, která by usnadnila rozhodování o budoucích investicích. Tento požadavek bude 
předložen prostřednictvím p. Horkého (člena RM) na nejbližší schůzi RM. Hlasování: 7 pro - 0 proti – 0 
zdržel se.

Usnesení 3: Výbor doporučuje Radě města pověřit oddělení informačních a komunikačních služeb 
grafickým zpracováním Registru požadavků odborů a osadních výborů.

Ing. Tužín dále upozornil na nutnost nastavení projektové přípravy do souladu s finančními 
možnostmi města. Projekty připravovat jen na ty stavby, u nichž je známo, že budou mít v dohledné 
době zajištěno financování, jinak hrozí propadnutí stavebních povolení a ztráta nákladů na 
projektovou přípravu. Druhým extrémem je příprava projektů na poslední chvíli před realizací. Ve 
stávajícím množství projektů je třeba udělat i v tomto směru inventuru.

V rámci 3. bodu programu předseda výboru vyzval členy k dotazům, námětům a připomínkám. 

P.Draška se dotázal, zda se výbor bude zabývat hodnocením a výběrem dodavatele staveb, podobně 

jako dřívější Komise investiční a rozvojová. Otázka veřejných zakázek bude diskutována Ing. 

Hermélym na společné schůzce s předsedou Hospodářského výboru Ing. Holanem a Mgr. Karolou dne 

16.1.2015. V rámci diskuse se členové shodli na vhodnosti delegace cca 2 členů do hodnotící a 

výběrové komise u zakázek a zároveň nutnosti angažovanosti do zadávání výběrových řízení.

V souvislosti s náplní výboru, požádal p. Hermély členy, aby do příštího jednání připravili své návrhy 
na šíři náplně jednání výboru. Z podnětu p. Horkého výbor odhlasoval, že předseda vypracuje návrh 
náplně činnosti, o kterém budou na příštím jednání diskutovat. Hlasování: 7 pro - 0 proti – 0 zdržel se.

Usnesení 4: Výbor ukládá předsedovi zpracovat návrh plánu činností výboru na r. 2015, který bude 
následně diskutován na příštím zasedání výboru.



Výbor se v diskusi o zakázkách zabýval mj. stavem zakázky parčíku u pasáže v Palackého ulici. Dle 
sdělení náměstka Košutka je problémem dalšího posunu zakázky smlouva s dodavatelem, která 
nedává městu dostatečný vyjednávací prostor. V této souvislosti se výbor zabýval problematikou
smluv připravovaných zaměstnanci magistrátu a uzavíraných městem s dodavateli. Členové vytýkali 
smlouvám především absenci/nedostatečnost sankcionalizace, možnost odstoupení od smluvního 
vztahu, aj. Navrhují zvýšit kontrolu smluv, zveřejňování uzavřených smluv a jejich dodatků, dále 
zakotvit do smluv povinnost provedení dostatečného rozsahu průzkumných prací, % 
subdodavatelských prací atd. (upřesnění dle charakteru zakázky), čímž se bude lépe předcházet 
nečekaným změnám v průběhu staveb a souvisejícím vícepracím. Dále musí být součástí smluv 
souhlas se zveřejněním veškerých údajů. Výbor hlasoval o koncepčním řešení přípravy a uzavírání 
smluv, o vytvoření standardizace smluv. Hlasování: 7 pro - 0 proti – 0 zdržel se.

Usnesení 5: Výbor navrhuje Zastupitelstvu města uložit Radě města zřízení pracovní skupiny, která 
doplní chybějící nezbytné náležitosti do standardů smluv pro přípravu a realizaci veřejných zakázek
tak, aby pozice města, v případě vzniku sporu v průběhu zakázky, byla lepší než doposud.

Termín dalšího zasedání byl na jednání dohodnut na 27.1.2015 v 15:30. Následně byl dne 13.1.2015 
na žádost některých členů po společné domluvě se všemi členy výboru a po souhlasu předsedy 
termín změněn na 26.1.2015 v 15:30. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

Po ukončení jednání a diskusí vyřídila organizační pracovnice personální záležitosti - prohlášení ke 
zdravotnímu pojištění, daňová prohlášení, čísla účtů za účelem odvodů a výplaty odměn, PIN 
kódy k elektronickému zasílání výplatních pásek.

V Přerově dne 16.1.2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………………………………………..

Ing. Petr Hermély

Příloha:

Prezenční listina



Usnesení č. 01

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 12.1.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_______________________________________________________________________________

UVPRID/01/01/2015 Pověřený člen výboru

schvaluje Ing. arch. Jana Horkého pověřeným členem výboru.

Výsledek hlasování:  Pro /6, Proti/0, Zdržel se 0

_______________________________________________________________________________

UVPRID/01/02/2015 Předkládání materiálů odborů MMPr k projednání Výboru

doporučuje Radě města zpracovat mechanismus předkládání požadavků odborů ROZ, MAJ, EKO aj. 

k projednání ve Výboru v rámci jeho kompetencí  a v orgánech města.  

Výsledek hlasování:  Pro /6, Proti/0, Zdržel se 0

________________________________________________________________________________

UVPRID/01/03/2015 Grafické zpracování Registru požadavků odborů MMPr

doporučuje Radě města pověřit oddělení informačních a komunikačních služeb grafickým 
zpracováním Registru požadavků odborů a osadních výborů. 
Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________
UVPRID/01/04/2015 Návrh oblastí činnosti výboru
ukládá předsedovi zpracovat návrh plánu činností výboru na r. 2015, který bude následně diskutován 
na příštím zasedání výboru.
Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________
UVPRID/01/05/2015 Zřízení pracovní skupiny
navrhuje Zastupitelstvu města uložit Radě města zřízení pracovní skupiny, která doplní chybějící 

nezbytné náležitosti do standardů smluv pro přípravu a realizaci veřejných zakázek tak, aby pozice 

města, v případě vzniku sporu v průběhu zakázky, byla lepší než doposud.

Výsledek hlasování:  Pro /7, Proti/0, Zdržel se/ 0

Pozn. číslování usnesení ani i zkratka výboru zatím nebyly schváleny, proto postupováno dle logiky 
číslování z finančního výboru.

V Přerově dne 16.1.2015

………………………………………………………..

Ing. Petr Hermély


