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Zápis z 23. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 15.08.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, Přerov

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, 

Ing. Kazda Jaroslav, Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Ing. Šimeček Karel MBA (dovolená), Švestková Valéria (dovolená), Ing. Svák Ondřej

Hosté: Košutek Pavel, Ing. Střelec Bohumír, Mlčák Ladislav, Mgr. Strejček Jan, Ing. Dostál Zdeněk, 

Bc. Kalincová Bohdana, Doupalová Svatava

Program:

1. VZ Náhradní výsadby 2016............................................................................................................ 1

2. VZ Zalesnění LHC (lesního hospodářského celku) Přerov 2 .......................................................... 2

3. VZ MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech................................................................... 2

4. Návrh dopravních staveb na r. 2017 ............................................................................................. 3

5. Prohlídka staveb realizovaných městem – soupis požadovaných prohlídek ................................ 3

6. VZ Energetická opatření Městského domu................................................................................... 3

7. Různé............................................................................................................................................. 4

7.1. Lokalita u hvězdárny – infrastruktura pro rodinné domy ............................................................. 4

7.2. Železniční zastávka Předmostí ...................................................................................................... 4

7.3. Pozemky FKK ................................................................................................................................. 5

7.4. Ořez/údržba zeleně u naučné stezky okolo Bečvy........................................................................ 5

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 6

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 8

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15:05 h, výbor byl
na začátku jednání v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný, 3 členové se z jednání omluvili.
Program jednání byl doplněn o projednání bodu „železniční zastávka Předmostí“. Členové výboru 
program jednání odhlasovali. Na začátku jednání předseda poděkoval odstupujícímu členovi výboru 
p. Mlčákovi za činnost ve výboru a přivítal novou členku paní Valachovou.

1. VZ Náhradní výsadby 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba vzrostlých dřevin a následná péče po dobu 5 let. Jedná 

se o VZ malého rozsahu, bude administrována v certifikovaném elektronickém nástroji KDV a pro 

hodnocení nabídek bude využito elektronické aukce. Nabídky, které nebudou v předběžném 

hodnocení vyřazeny, se budou účastnit elektronické aukce, kde budou uchazeči předkládat nové 

aukční hodnoty. Jediným hodnoticím kritériem je cena.



2

Součástí VZ je následná výsadba po dobu 5 let. Dle sdělení pí Doupalové, technického garanta VZ, je 

následná péče problematická část zakázky, kterou bude schopna splnit spíše firma z bližšího okolí. 

Doposud nebývala předmětem obdobných VZ. Následná péče spočívá v zálivkách, kontrole úvazků, 

výchovných řezech, odplevelení a výměně neujatých sazenic. Nevztahuje se na poškození důsledkem 

vandalismu a živelnými pohromami.

V rámci technických kvalifikačních předpokladů je pro VZ vyžadován tým, kde vedoucí bude vzdělán 

v oboru zahradnictví, zahradnického inženýrství atd. s příslušnou dobou praxe a obdobně i členové 

týmu budou mít vzdělání v oboru zahradnictví, lesnictví aj.

P. Dostál vznesl připomínku k prokázání uskutečněných služeb obdobného charakteru a navrhl zvýšit 
hodnotu provedených zakázek. Po diskusi o výši hodnoty uskutečněných zakázek výbor odhlasoval 
doporučení navýšení hodnoty provedených zakázek min. na 300 tis. Kč bez DPH. S ostatními 
podmínkami zadávací dokumentace a smlouvy o dílo VPRID souhlasil. Do komise pro hodnocení 
veřejné zakázky byli jmenováni p. Marek Dostál - členem a p. Ing. Jaroslav Kazda – náhradníkem.

2. VZ Zalesnění LHC (lesního hospodářského celku) Přerov 2

Jedná se o podlimitní VZ na služby, zadávanou pro zajištění zalesnění lesního hospodářského celku 

Svrčov po kůrovcové kalamitě a těžbě dříví.  V rámci zakázky bubou budou osázeny vybrané druhy 

listnatých dřevin s jedlí v nepřístupném terénu a také bude strojně připravena půda pro zalesňování 

v příštím roce. TSMPr odtěžují po kůrovcové kalamitě, ale následné zalesňování holin není s TSMPr

smluvně ošetřeno, proto je řešeno samostatnou VZ. U zalesňování neprobíhá následná péče, počítá 

se s větším úhynem. VZ se bude opakovat i v následujících letech. K zadání zakázky nebyly vzneseny 

žádné připomínky.

Pozn. v průběhu projednání 2. bodu jednání opustil p. Jan Horký, počet členů se snížil na 5, výbor 

zůstal usnášeníschopný.

Výbor odsouhlasil podmínky VZ i návrh obchodních podmínek a jmenoval Ing. Jaroslava Kazdu -
členem a p. Ing. Petra Hermélyho - náhradníkem komise hodnocení veřejné zakázky.

3. VZ MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech
Předmětem plnění VZ malého rozsahu je provedení celkové opravy stávající střechy budovy MŠ 

Píšťalka v Máchově ulici. Opravy se týkají šikmé střechy, přičemž tvar i celková kompozice zůstane 

zachována, jako krytina bude použita glazovaná pálená taška. Plochá střecha bude po zateplení 

pokryta falcovanou hliníkovou krytinou.  Na provedení i střešní krytinu je požadována prodloužená 

záruka. Složení finanční jistoty se podle sdělení odboru PRI se stalo po předchozích zkušenostech 

osvědčenou, nedílnou součástí zadávacích podmínek. K zadání zakázky nebyly vzneseny žádné 

připomínky.

Výbor odsouhlasil podmínky VZ i návrh obchodních podmínek a jmenoval p. Ing. Jiřího Drašku -

členem a pí Naděždu Valachovou - náhradníkem do komise hodnocení veřejné zakázky.
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4. Návrh dopravních staveb na r. 2017

Návrh dopravních staveb na r. 2017 sestávající ze staveb Přerov – Henčlov, ulice Nová, Martinská, 

Přerov, ulice Kainarova, Přerov – vnitroblok Klivarova, byl výborem i Radou města schválen na jaře 

t.r. Následně v červnu t.r. Rada města zrušila své usnesení o dopravních stavbách, s tím že bude 

připraven nový návrh. Nový návrh sestavili jak odbor majetku, odbor řízení projektů a investic, tak 

TSMPr. Všechny návrhy výbor obdržel mezi podklady pro zasedání.

Pozn. v průběhu projednání 4. bodu se na zasedání výboru vrátil p. Horký, počet členů se zvýšil na 6, 

výbor zůstal usnášeníschopný.

Výboru se zúčastnil Ing. Střelec, jednatel TSMPr, který okomentoval sestavení plánu. Výběr 

komunikací, chodníků byl ovlivněn technickým stavem i dopravním zatížením, dále byl doplněn o VO, 

které je na hranici životnosti.

Výbor zkonstatoval, že v návrzích postrádají místní části. Vzhledem k požadavku vedení města na 

sestavení návrhu dopravních staveb výborem, vzal výbor předložené návrhy odborů magistrátu a 

TSMPr na vědomí. V této věci předseda svolal mimořádné jednání dne 19.08.2016, kde se podrobně 

plánem dopravních staveb bude výbor zabývat, tak aby v pondělí předal odboru PRI do předlohy RM 

své stanovisko.

5. Prohlídka staveb realizovaných městem – soupis požadovaných prohlídek

Členové výboru vznesli požadavek na prohlídky staveb realizovaných městem. Požadavek vychází 

z účasti zástupce VPRID na veřejné zakázce v roli člena hodnotící komise. Členové výboru navrhli 

k prohlídce stavby, které se rozjíždí: 10.etapu regenerace Předmostí, zateplení ZŠ Za Mlýnem, 

energetická opatření na MD i vnitroblok ul. Žižkovy. Odbor řízení projektů a investic v současné době

podepisuje smlouvy s dodavateli a začíná realizovat několik staveb, jejichž prohlídka bude možná na 

podzim t.r. P. Dostál z odboru PRI připraví pro VPRID seznam staveb. 

Bod jednání bez usnesení.

6. VZ Energetická opatření Městského domu

Z důvodu časového nesouladu termínu zasedání VPRID a schůze Rady města, byl VPRID požádán o 

projednání zadávací dokumentace a obchodních podmínek před termínem plánovaného zasedání. Ve 

dnech 07.-11.07.2016 byli členové VPRID vyzváni formou elektronické komunikace k vyjádření 

k veřejné zakázce Energetická opatření Městského domu v Přerově. Z 9 členů výboru s předloženými 

podklady k veřejné zakázce souhlasilo 5 členů, z toho 3 navrhli drobné úpravy, které byly zaslány 

oddělení projektů, veřejných zakázek a dotací. Návrhy byly akceptovány. Nevyjádřili se 4 členi, 

zdrželo se 0 členů. Do hodnotící komise veřejné zakázky se z členů VPRID přihlásili Ing. Jaroslav Kazda 

jako člen a pí Naděžda Valachová jako náhradník.

Jeden člen výboru poukázal význam zakázky, nevhodnost hlasování formou per rollam a nemožnosti

řádného projednání. Na návrh p. Dostála výbor hlasoval zvlášť o ZD a zvlášť k návrhu členů hodnoticí 

komise. Výbor svým hlasováním odsouhlasil zadávací dokumentaci a SoD uvedené veřejné zakázky, 

ke kterým vyjádřili svůj souhlas všichni členové korespondenční formou, a za člena a náhradníka 

hodnotící komise potvrdili p. Kazdu a pí Valachovou.
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7. Různé

7.1.Lokalita u hvězdárny – infrastruktura pro rodinné domy

Na květnovém zasedání se VPRID seznámil s návrhem řešení veřejné infrastruktury v nové lokalitě 

pro bydlení i s řešením dopravního napojení na sil. II/150. K navrhovanému řešení byly výborem 

vzneseny připomínky k příjezdové komunikaci vedené okolo Hvězdárny, nevhodnému řešení, absenci 

výhybny i připomínky k řešení vnitřního prostoru lokality – absence chodníků, zeleně, parkovišť, 

případně odpočinkového prostoru a místa pro kontejnery. Výbor doporučil uzavřít smlouvu o právu 

provést stavbu pouze za podmínky rozšíření příjezdové komunikace na 6 m a doplnění chodníků 

uvnitř lokality.  

Pí Lesáková informovala o úspěšném jednání developerské společnosti s vlastníkem želatovských 

kasáren, na základě kterého se podařilo dohodnout napojení lokality přes areál bývalých kasáren. PD 

byla upravena z hlediska napojení i vnitřního uspořádání veřejného prostoru. Byla doplněna podélná 

parkovací stání, chodník podél hlavní větve komunikace, kontejnerová stání pro separovaný odpad a 

v rámci územní rezervy pro JV spojku je navržena jako dočasná stavba odpočinkové místo lavičky 

s hřištěm.  

Návrh nového řešení lokality, vč. jejího napojení byl výborem kladně přijat. Bod jednání bez usnesení.  

7.2.Železniční zastávka Předmostí

Důvodem k předložení tohoto materiálu je informování orgánů města o proběhlém jednání k záměru 

zřízení železniční zastávky v Přerově-Předmostí a také rozhodnutí o dalším postoji zastupitelstva

města k tomuto záměru. 

Pan Horký informoval o uskutečněném jednání za účasti 1. náměstka ministra dopravy, ředitele

odboru strategie ministerstva dopravy, náměstka generálního ředitele SŽDC a za město Přerov 

p. Horkým. Předmětem jednání byla především diskuze nad technickými připomínkami ke 

zpracovávané přípravné dokumentaci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Tato

dokumentace byla zpracována ve dvou variantách (var. 1  rekonstrukce žst. se železniční zastávkou 

Předmostí, var. 2 rekonstrukce žst. bez žel. zastávky), přičemž obě varianty mohou být přijatelné dle 

hodnocení pomocí EIRR (vnitřní výnosové procento). Hlavními připomínkami byla nepřiměřenost 

předpokládané ceny projektové dokumentace (až 31% nákladů stavby), nedodržení metodiky 

hodnocení efektivnosti investic v železniční infrastruktuře (požadované zadavatelem), nezohlednění 

některých pozitivních externalit této stavby a hodnocení nové konstrukce mostu u železničního 

podjezdu v Předmostí jako pouze vyvolané investice. Na jednání byla také otevřena otázka 

spolupráce města Přerova na této významné železniční stavbě, ve smyslu finančního podílu ve výši 

cca 30% realizačních nákladů na železniční zastávku Předmostí. Samostatné budování žel. zastávky 

Předmostí mimo rekonstrukci žst. by z důvodu vysokých nákladů na výluky nepřicházelo v úvahu. 

Závazek spolufinancování žel. zastávky městem bude předložen do orgánů města Přerova.

P. Dostál otevřeně kritizoval předložení tohoto materiálu výboru PRID, potažmo i zastupitelstvu. 

Vyjádřil se ve smyslu, že předložení tohoto materiálu považuje za drzost a dotázal se, na základě 

jakého mandátu tak p. Horký činí. Bylo mu p. Horkým vysvětleno, že zastupitel má dle zákona o 

obcích právo předložit jakýkoli materiál a nadto je stále  platné usnesení ZM 40/2/8/2014 ze dne

29.12.2014, kdy ZM schválilo podporu záměru zřízení zastávky.
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P. Draška upozornil na nové řešení přemostění. Rozšířením mostů by byly zrušeny pilíře, rozšíří se 

chodník. V tomto případě by se nebudoval nový cyklopodjezd a chodník by fungoval pro sdružený 

provoz chodců a cyklistů. Výbor dále diskutoval o potřebnosti žel. zastávky a využitelnosti obyvateli

přilehlých m.č. nebo obyvateli Předmostí. Jako výhodnější výbor vyhodnotil zavedení přímé 

autobusové linky nádraží – Předmostí.

Usnesení k doporučení ZM schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky nebylo 

výborem přijato – viz usnesení č. VPRID/23/07/2016.

7.3.Pozemky FKK

Na předchozím jednání doporučil VPRID koupit areál bývalých předměstských stavebnin vč. haly, 

která nebyla součástí nabídky společnosti FKK. 

P. Ing. Draška na jednání ve věci úpravy vjezdu ke stavebninám a posunu DZ přednesl vlastníkovi 

stavebnin návrh na rozšíření nabídky odkupu o halu dle doporučení VPRID. Společnost FKK uvedla, že 

má výhodnější nabídku - zájemce o koupi haly. 

7.4.Ořez/údržba zeleně u naučné stezky okolo Bečvy

P. Kazda poukázal na zarostlý profil naučné stezky Přerovským luhem podél Bečvy, v úseku od 

Loděnice po laguny a v úseku kolem Bečvy za odbočkou na laguny mezi zastaveními č. 6 a č. 8. Podět 

bude předán odboru MAJ.

23. zasedání bylo ukončeno v 18:18 h. Termín příštího mimořádného zasedání výboru je 19.08.2016
v 14 h, v zasedací místnosti odboru ROZ, budova Bratrská 34, 2. patro. 

Další jednání proběhnou: 25. zasedání – 05.09.2016 v 15h, 26. zasedání – 03.10.2016 v 15h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 16.08.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………v.r.…...…………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Příloha – usnesení, seznam zkratek, prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 23

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 15.08.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/23/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 23. zasedání VPRID, doplněným o bod Různé 7.2. „Železniční zastávka 
Předmostí“.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/23/02/2016 VZ Náhradní výsadby 2016

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 
„Náhradní výsadby 2016“ s podmínkou zvýšení prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
seznamem významných služeb, a to prokázáním 3 zakázkami v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH 
poskytnutých v posledních 3 letech. 
2. VPRID jmenuje p. Marka Dostála - členem a p. Ing. Jaroslava Kazdu - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/23/03/2016 VZ Zalesnění LHC (lesního hospodářského celku) Přerov 2

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 
„Zalesnění LHC Přerov 2“. 
2. VPRID jmenuje p. Ing. Jaroslava Kazdu - členem a p. Ing. Petra Hermélyho - náhradníkem do 
komise hodnocení veřejné zakázky.
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________
VPRID/23/04/2016 VZ MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech
1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „MŠ 
Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy střech“. 
2. VPRID jmenuje p. Ing. Jiřího Drašku - členem a pí Naděždu Valachovou - náhradníkem do 
komise hodnocení veřejné zakázky.

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/23/05/2016 Návrh dopravních staveb na r. 2017
1. VPRID bere na vědomí návrh dopravních staveb od TSMPr a od odborů MAJ a PRI.

2. VPRID připraví návrh dopravních staveb pro rok 2017 do 19.08.2016.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
____________________________________________________________________________
VPRID/23/06/2016 VZ Energetická opatření Městského domu

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 

„Energetická opatření Městského domu“, o kterých hlasovali členové výboru ve dnech 

07.-11.07.2016 per rollam. 

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/Zdržel se 1 - usnesení přijato
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2. VPRID jmenuje p. Ing. Jaroslava Kazdu - členem a p. Naděždu Valachovou - náhradníkem do 

komise hodnocení veřejné zakázky.

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

_____________________________________________________________________________

VPRID/23/07/2016 Železniční zastávka Předmostí 
VPRID po projednání doporučuje ZM schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky 

Přerov-Předmostí do výše 1/3 investičních nákladů (23 mil. Kč bez DPH).

Hlasování: Pro 1/Proti  5/Zdržel se 0 – usnesení nepřijato

_____________________________________________________________________________

…………………....v.r..........………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 15.08.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka, dopravní značení

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP - dokumentace pro stavební povolení

LHC – lesní hospodářský celek

MD – Městský dům Přerov

MK – místní komunikace

m.č. – místní část

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

SoD – smlouva o dílo

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

TSMPr – Technické služby města Přerova

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZM – zastupitelstvo města


