
1

Zápis z 17. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konané dne 10.02. 2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru) – příchod 16:25, Ing. Draška Jiří, Ing. Kazda Jaroslav, 

Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila (organizační 

pracovník)

Hosté: Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. Holan Vladimír (člen RM), Ing. Gala Pavel (odbor 

ROZ), Mgr. Strejček Jan, Ing. Řihošková Alena, Ing. Dostál Zdeněk (odbor PRI), Mgr. Karola Petr (odbor 

VNITR), Mgr. Teriaki Omar (Městská policie)

Omluven: Ing. arch. Horký Jan (nemoc), Mlčák Ladislav (rodinné důvody), Dostál Marek (pracovní 

jednání)

Program:

1. Prohlídka objektu vojenské správy ............................................................................................... 1

2. Napojení kamerového systému na metropolitní síť ..................................................................... 1

3. Veřejná zakázka Regenerace panelového sídliště Předmostí – 10. etapa (Tyršova, Teličkova .... 2

4. Veřejná zakázka Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 

Větev B .................................................................................................................................................... 2

5. Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká, Kovářská v Přerově X - Popovicích.............................. 2

6. Čechova 43.................................................................................................................................... 2

7. Investiční priority města................................................................................................................ 3

8. Různé3

8.1. Studijní cesta do Belgie ................................................................................................................. 3

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 4

Příloha - Investiční priority města dle Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu ............................. 6

Z důvodu nepřítomnosti předsedy výboru a nepřítomnosti p. Jana Horkého, pověřeného člena 
výboru, členové VPRID na začátku jednání odsouhlasili vedením zasedání p. Jiřího Drašku. Jednání 
bylo zahájeno v 15:10 h, výbor byl na začátku jednání v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný
(celkový počet členů je 9). Program jednání byl doplněn o projednání investičních priorit města. 
Členové výboru program jednání odhlasovali.

1. Prohlídka objektu vojenské správy - zasedání výboru předcházela prohlídka objektu vojenské 
správy Čechova 43. Prohlídky se zúčastnili rovněž zastupitelé pí Vránová a p. Holan. Poté pokračovalo 
zasedání výboru od 15 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova ul.

2. Napojení kamerového systému na metropolitní síť

p. Karola s p. Teriakim prezentovali bod projednání, který byl zařazen na žádost p. tajemníka. 

Metropolitní síť (MES) - síť optických kabelů - byla vybudována na území města v rámci projektu 09 

IOP. Síť propojila 49 lokalit, především budovy úřadu, organizací města, školy aj. Na základě 

požadavku ředitele MP k prověření napojení kamerového systému na MES zahájil odbor VNITŘ, 
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oddělení ICT diskusi o rozsahu a místech napojení. Nově pořizované digitální kamery MP lze bez 

problémů na MES napojit. Údržbu a servis zajišťuje externí firma. MES bude potřeba v některých 

místech dobudovat. V tuto chvíli je navrženo zpracování studie proveditelnosti, následně bude 

investiční záměr předložen ke schválení, zařazen do registru investic, zpracována PD a schválena

realizace. Výbor vzal informace na vědomí a doporučil pokračovat v přípravě a řešení napojení kamer 

na MES – viz usnesení č. VPRID/17/02/2016.

3. Veřejná zakázka Regenerace panelového sídliště Předmostí – 10. etapa (Tyršova, Teličkova) 

Zástupci odboru PRI představili připravovanou investici, zahrnující modernizaci dětských hřišť, úpravu 

chodníků, komunikace, vybudování nových parkovacích míst, doplnění mobiliáře, obnovu VO. 

P. náměstek navrhl podmínku rozfázování realizace, tak aby se předešlo rozkopání celého stanoviště 

v průběhu celé doby realizace, jako tomu bylo u předchozí etapy regenerace sídliště. Úsek přípravy a 

realizace investic tento požadavek zohlednil zkrácením termínu dokončení realizace stavebních prací 

o 1 kalendářní měsíc. Výbor byl dále seznámen s požadavky na kvalifikační předpoklady, na doložení 

odborné způsobilosti, požadavku předložení seznamu provedených stavebních prací za posledních 

5let, požadavku složení jistoty aj. Členy výboru zajímaly další možnosti hodnocení nabídek a 

oznámení zakázky. V rámci obchodních podmínek budou na herní prvky vyžadovány prodloužené 

záruční lhůty. Výbor nenašel žádné doplňující požadavky na zpracování ZD a obchodních podmínek. 

Do komise pro hodnocení veřejné zakázky nominoval p. Jaroslava Kazdu členem a p. Karla Šimečka 

náhradníkem. Přesné znění usnesení – viz usnesení č. VPRID/17/03/2016. 

4. Veřejná zakázka Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu 

SO 02 Větev B . 

Rekonstrukce uvedeného chodníku bude soutěžena společně s ostatními dopravními stavbami. 

Stavbu bude dozorovat odbor MAJ. Termín realizace bude zkrácen na 40 dní, informoval p.Dostál, 

zástupce odboru PRI. Výbor nedoplnil ZD ani obchodní podmínky o žádné další požadavky. Do 

komise pro hodnocení veřejné zakázky byli nominováni pí Valérie Švestková členem a p. Ondřej Svák

náhradníkem. Výbor vzal informace na vědomí – viz usnesení č. VPRID/17/04/2016.

5. Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká, Kovářská v Přerově X - Popovicích

Na základě dohody s městem zrealizuje VaK Přerov nejdéle do 06/2016, před rekonstrukcí 

komunikace v ul. Hanácké a Kovářské, rekonstrukci vodovodu. V rámci stavby se bude rekonstruovat 

komunikace, upravovat vjezdy a autobusová zastávka.  Chodníky nejsou součástí stavby.  Termín 

dokončení realizace je zkrácen o 1 kalendářní měsíc. ZD a obchodní podmínky byly bez připomínek. 

Do komise pro hodnocení veřejné zakázky výbor nominoval p. Karla Šimečka členem a p. Jiřího 

Drašku náhradníkem. Výbor vzal informace na vědomí – viz usnesení č. VPRID/17/05/2016.

6. Čechova 43

Objekt bývalé vojenské správy, Čechova 43, byl městu darován s podmínkou budoucího přebudování 

pro knihovnu nebo pro veřejnou správu, v termínu do r. 2019. Na umístění knihovny byly 

vypracovány různé studie. Studie městské knihovny v objektu Čechova 43 z r. 2010 hovoří o nutnosti 

řádného statického posouzení. Výše nákladů dle studie byla vzhledem k předepsaným statickým 

nárokům pro účely knihovny odhadnuta na 184 mil. Kč vč. DPH. Pozemky pod objektem nejsou ve 

vlastnictví města. P. náměstek informoval, že RM bude nabízet státu vrácení objektu zpět.  Výbor se 
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seznámil se všemi dostupnými informacemi a souhlasil se závěrem studie, tj. nevhodnosti využití 

budovy pro účely knihovny. Přesné znění usnesení – viz usnesení č. VPRID/17/06/2016.

7. Investiční priority města

Výbor obdržel navrhovaný plán investic města pro období 2016-2020 předkládaný politickým 

klubům. Plán každoročně obsahuje investice ve stovkách milionů korun, vč. investic kraje a státu 

spolufinancovaných městem, vč. možného krytí z dotačních titulů. Odbor ROZ zaslal 

k projednávanému bodu přehled PD zpracovaných odborem ROZ s vydanými příslušnými povoleními 

k realizaci stavby a přehled požadavků na investice a opravy tříděný dle jednotlivých odborů, m.č. a 

podle priorit. 

Výbor si zvolil postup stanovením důležitosti plánovaných investic: investice byly rozděleny na nové a 

udržovací (např. zateplování a opravy ZŠ a MŠ; opravy místních komunikací). Následně výbor sestavil 

výčet nových investic dle druhu a každý člen přiřazoval priority 1-10 (1-nejvyšší priorita, 2, 3… 

10-nejnižší priorita) k položkám dle jeho názoru nejdůležitějším. Položky bez přiřazené hodnoty 

nepředstavovaly pro hodnotitele žádnou prioritu. V rámci hodnocení nebyly hodnoceny ani investice 

státu, kraje, Povodí aj. 

Přehled investičních priorit města dle VPRID, vložený v příloze zápisu a usnesení

č. VPRID/17/07/2016, je výsledkem hodnocení jednotlivých členů VPRID.

8. Různé

8.1. Studijní cesta do Belgie
Informace z cesty budou z časových důvodů podány na příštím jednání. Bod projednání bez usnesení.

17. zasedání bylo ukončeno v 18:30 h. Termín příštího zasedání výboru nebyl určen, bude stanoven 
dodatečně.

V Přerově dne 12.02.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………........……………………………..

Ing. Jiří Draška

pověřený člen výboru

Přílohy:

Příloha – usnesení, Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 17

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 10.02.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/17/01/2016 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 17. zasedání VPRID, doplněným o bod investiční priority města.
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/17/02/2016 Napojení kamerového systému na metropolitní síť

1. VPRID bere na vědomí informace o napojení kamerového systému na metropolitní síť
k jejímu vyššímu využití

2. VPRID doporučuje příslušným orgánům pokračovat v záměru napojení kamerového systému 
na metropolitní síť

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/17/03/2016 Veřejná zakázka Regenerace panelového sídliště Předmostí –

10. etapa (Tyršova, Teličkova)

1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště 
Předmostí – 10. etapa (Tyršova, Teličkova) 

2. VPRID jmenuje p. Jaroslava Kazdu - členem a p. Karla Šimečka - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________

VPRID/17/04/2016 Veřejná zakázka Rekonstrukce chodníku ul. Jabloňová, Čekyně - část 
stavebního objektu SO 02 Větev B

1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce chodníku ul. 
Jabloňová, Čekyně - část stavebního objektu SO 02 Větev B

2. VPRID jmenuje pí Valérii Švestkovou - členem a p. Ondřeje Sváka - náhradníkem do 
komise hodnocení veřejné zakázky

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________

VPRID/17/05/2016 Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká, Kovářská v Přerově X -
Popovicích

1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace 
v ul. Hanácká, Kovářská v Přerově X - Popovicích 

2. VPRID jmenuje p. Karla Šimečka - členem a p. Jiřího Drašku - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________
VPRID/17/06/2016 Čechova 43
VPRID se seznámil se stavem objektu vojenské správy a souhlasí se závěrem studie z 9/2010 Studie 

městské knihovny (závěr studie: s ohledem na výši nákladů na rekonstrukci objektu na knihovnu

využít objekt např. pro účely veřejné správy). 

Hlasování: Pro 5/Proti 0 /Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

VPRID/17/07/2016 Investiční priority města
VPRID se shodl na následujících prioritách v pořadí dle přílohy. V prioritách jsou zahrnuty pouze nové 

rozvojové investice. Udržovací investice (např. zateplování, opravy škol) a opravy (např. komunikací) 

nebyly předmětem hodnocení. V rámci prioritizace nebyly hodnoceny investice státu, kraje… (např. 

průpich, Mádrův podjezd, D1).

Hlasování: Pro 6/Proti 0 /Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

………………….................………………………..

Ing. Jiří Draška

pověřený člen výboru

V Přerově dne 10.02.2016
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Příloha usnesení č. VPRID/17/07/2016

Investiční priority města dle Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Nové investice: Výsledné pořadí

Domov pro seniory 1

Strojař (využití budovy) 2

Cyklostezky 3

Kanalizace 4

Knihovna 5

Regenerace panelových sídlišť 6

Dopravní stavby (křižovatky, přechody, nové komunikace, 
parkoviště, zastávky MHD…)

7

Dětská hřiště, sportoviště 8

Startovací byty 9

Škodova 10

Chemik 11

TGM (Městský dům, JZ strana náměstí…) 12

Mamutov 13

Regenerace veřejných prostranství 14

Regenerace hřbitovů 15

Odpady, podzemní kontejnery 16

Chemoprojekt 17

Veřejná WC 18



7

Seznam zkratek:

MES – metropolitní síť

MP – Městská policie

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic

oddělení ICT – oddělení informačních a komunikačních služeb

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZD – zadávací dokumentace


