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 Zápis z 31. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 27.02.2017 v 15:00 h ve velké zasedací místnosti (učebna) magistrátu,  

Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří (odchod v 17:00h), Ing. Hermély Petr (předseda výboru) 

(odchod v 17:30 h), Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel 

MBA, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Valachová Naděžda 

Hosté: Ing. P*** D*** (ředitel Regionu Střední Morava, společnost Veolia Energie ČR, a.s.), p. M*** 

V*** a p. P*** M*** (společnost Veolia Energie ČR, a.s.), Ing. Miroslav Dohnal + Ing. Petra Hirschová 

+ Alexandr Salaba (zástupci odboru správy majetku a komunálních služeb), Mgr. Jan Strejček + Ing. 

Zdeněk Dostál – odbor řízení projektů a investic, Ing. Vladimír Holan (člen rady), Ing. Libor Kanis (AVČ, 

s.r.o.) 

 

Program: 

1. Zásobování města teplem, energetika ve městě .......................................................................... 1 

2. Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ ............................................... 2 

3. Veřejná zakázka "Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ .................................... 3 

4. Veřejná zakázka na výběr provozovatele městské autobusové dopravy ..................................... 3 

5. Technické podmínky při zásazích do komunikací ......................................................................... 3 

6. Plánovací smlouva pro lokalitu u hvězdárny v Přerově ................................................................ 3 

7. Kontrola usnesení VPRID ............................................................................................................... 4 

8. Různé ............................................................................................................................................. 4 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 7 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Jednání bylo zahájeno v 15:10 h, výbor byl 

na začátku jednání v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání 

odhlasovali, program byl doplněn o veřejnou zakázku na výběr provozovatele MAD, plánovací 

smlouvu a veřejná zakázka koupaliště v Penčicích.  

1. Zásobování města teplem, energetika ve městě 

Na základě požadavků členů výboru k projednání stávající energetiky i plánů v oblasti zásobování 
teplem, které významně zasáhnou do života Přerova, byli na zasedání výboru pozváni zástupci 
přerovské teplárny a energetička města. 

Ing. P*** D***, ředitel Regionu Střední Morava, společnost Veolia Energie ČR, a.s., spolu s p. P*** 
M*** a p. M*** V*** prezentovali připravovanou realizaci stavby modernizace teplovodní sítě 
spočívající v přechodu parovodů na horkovody. Průměrné 30leté stáří parovodní sítě se odráží na 
jejím technickém stavu. Nové horkovodní rozvody využijí stávající trasy, původních 30 km bude 
redukováno na 14 km sítí. Parovody budou zachovány zejména pro stávající přerovské   
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podniky.  Nové sítě budou předizolovanou soustavou, která odolá povodním, sníží se ztráty tepla i 
emise. Zároveň budou modernizovány výměníkové stanice. Rekonstrukce je naplánována do 3. etap 
s předpokládaným zahájením v r. 2018. Rekonstrukce tepelné sítě bude vyžadovat koordinaci se 
záměry města Přerova. 

Druhý zásadní plán společnosti Veolia Energie ČR s dopadem na město je změna zdroje energie. 
Původní odstavené kotle na spalování proplástků by byly nahrazeny kotlem na zemní plyn a kotlem 
na pevná paliva spalující SKO nebo tuhá alternativní paliva vč. biomasy. Spalování tuhých 
alternativních paliv vč. biomasy vyžaduje předúpravu paliva a nabízí možnost zbudování mechanicko-
biologické úpravny přímo v areálu Teplárny. Dodávky paliva by byly zajišťovány po dálnici D1.  

V rámci diskuse bylo na dotazy zodpovězeno: příkon nového kotle na tuhá paliva by nepřesáhl 
40 MWt, paliva by byla dodávána pouze z Olomouckého kraje, nutností bude úprava odpadu na 3 
frakce, z nichž 2 se použijí jako palivo a zbytek bude skládkován, využití/recyklace stávající skládky se 
nepředpokládá,  přestavba bude realizována v souladu s plánem odpadového hospodářství, dotace 
může být poskytnuta pouze na teplárenské rozvody. Po dobu stavby rekonstrukce rozvodů bude 
zajištěn náhradní zdroj na ohřev TUV (olejový mobilní kotel) s cílem snížit dopady na koncové 
uživatele, zachovat komfort. Změna zdroje energie a rekonstrukce sítí by se neměla zásadně 
promítnout do koncové ceny pro odběratele. Vliv na cenu má především cena svozu TKO.  

Paní Hirschová, energetik města, uvedla informaci o připravované aktualizaci územní energetické 
koncepce na r. 2018. 

Rozhodnutí o výběru technologie kotle a přípravy nového zdroje tepla bude doprovázen jednáním se 
zástupci města. Je třeba nastartovat komunikaci o budoucí spolupráci i koordinaci s jinými stavbami, 
které se budou realizovat v Přerově. Výbor vzal prezentaci zástupců Veolia Energie ČR, a.s., na 
vědomí a doporučil ustanovení pracovní skupiny zabývající se komunikací se společností Veolia na 
řešení problematiky logistiky a energetického využití odpadu. Pracovní skupina by měla být složena 
z odborníků magistrátu a veřejnosti. Výstupem této pracovní skupiny by mělo být doporučení pro 
Územní energetickou koncepci města. Pracovní skupina by měla být ustanovena a zahájit svou 
činnost co nejdříve – viz usnesení č. VPRID/31/02/2017. 

Pozn. po projednání 1. bodu se snížil počet členů na 7, z důvodu odchodu p. Drašky v 17:00 h  

 

2. Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“ 

Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny šikmé střechy na původní budově ZŠ Boženy 
Němcové v průběhu letních prázdnin. Zakázka může být realizována firmou/fyzickou osobou 
s předmětem podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování, tesařství a pokrývačství a 
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.  

Podmínkou účasti na zadávacím řízení bude složení jistiny a uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem bude pojištění odpovědnosti za škodu. Dále je vyžadována prodloužená záruka na 
střešní krytinu. Technická kvalifikace bude prokázána seznamem prací (min. 5 zakázek) za posledních 
5 let vč. osvědčení o poskytnutí a dokončení prací.  

Výbor v diskusi poukázal na vysoký limit referenčních zakázek, který by omezil soutěž a snížil okruh 
zájemců o realizaci veřejné zakázky. Po diskusi členů výboru se zástupci odboru řízení projektů a 
investic se přítomní shodli na snížení hodnoty dvou referenčních zakázek na 3 mil. Kč.  

Do hodnotící komise byla jmenována paní Valérie Švestková - členem a p. Marek Dostál. Výbor 
souhlasil se zadávacími podmínkami a návrhem SoD předložené VZ – viz příloha usnesení 
č. VPRID/31/03/2017.   
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3. Veřejná zakázka "Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 

Předmětem veřejné zakázky je demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově. Rovněž budou 
odstraněny náletové dřeviny. Jedná se o podlimitní VZ, na kterou je požádána dotace z MMR, 
z programu revitalizace veřejných prostranství. Ke splnění zakázky musí dodavatel disponovat 
demoliční technikou, kterou může zajistit subdodavatelsky. 
K předložené zadávací dokumentaci nevznesli členové výboru žádné připomínky. VPRID odsouhlasil 
podmínky VZ a do hodnotící komise jmenoval p. Ondřeje Sváka - členem a p. Petra Hermélyho – 
náhradníkem – viz usnesení č. VPRID/31/04/2017. 
 

4. Veřejná zakázka na výběr provozovatele městské autobusové dopravy  

Předmětem zakázky bude výběr provozovatele městské autobusové dopravy pro 10leté období. 
P. Horký seznámil výbor s bližšími informacemi o přípravě a postupu schválení zadávací dokumentace 
v radě města. Zakázka je připravována poradenskou firmou. V rámci diskuse byl zodpovězen dotaz, že 
případná navrhovaná změna trasování MAD (návrh na změnu trasování může vzejít z připravovaného 
Plánu udržitelné mobility Přerova) nenaruší podmínky veřejné zakázky.  VZ je založena na rozsahu 
najetých km/rok. 
Výbor jmenoval p. Ondřeje Sváka - členem a pí Valérii Švestkovou - náhradníkem hodnotící komise 
VZ. Výbor vzal na vědomí informaci k veřejné zakázce. 
 

Pozn. po projednání 4. bodu se snížil počet členů na 6, z důvodu odchodu p. Hermélyho v 17:30 h, 
jednání nadále řídil p. Horký, pověřený člen výboru.  

5. Technické podmínky při zásazích do komunikací 

Odbor správy majetku sestavil technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, 
veřejné zeleně a nezpevněných ploch. Jedná se o stanovení podmínek, za jakých budou moci správci 
sítí provádět zásahy a požadavky na uvedení do původního stavu. Jak uvedl Ing. Dohnal, vedoucí 
odboru MAJ, odbor MAJ jakožto majetkový správce, bude vstupovat do přípravy dokumentace i do 
samotné výstavby. Fyzických osobám bude poskytovat odborné rady a vedení. V diskusi byli členové 
výboru dále informováni o účasti správce komunikací u kontrol provedení zón obsypu a zásypu, o 
podmínce provedení kontrolních zkoušek únosnosti a předložení protokolu o míře zhutnění od 
autorizované zkušeny. Zásady zakazují provádění výkopových prací v období od 01.11. do 31.3 roku, 
ale v případě dobrých klimatických podmínek bude vydán souhlas vlastníka komunikace s pracemi 
v tomto období. Dále bylo navrženo využít GIS města k zadání a následnému sledování lhůt při účasti 
správce/vlastníka komunikace na stavbách. Návrh k pokládání rezervní chráničky pro datové kabely 
do příčných překopů bude odborem MAJ posouzeno vždy u každého případu jednotlivě. 

Výbor vzal na vědomí a doporučil užívat navržené zásady – viz usnesení č. VPRID/31/06/2017. 

6. Plánovací smlouva pro lokalitu u hvězdárny v Přerově 

Developer lokality pod hvězdárnou požádal o uzavření plánovací smlouvy. Řešení infrastruktury bylo 
předmětem 20. a 21. zasedání výboru. Návrh řešení infrastruktury byl změněn dle požadavků 
magistrátu a výboru – doplněn chodník, navržena parkovací stání, vyřešen přístup do lokality přes 
kasárna. Řešení lokality bylo ze strany výboru již bez připomínek. Výbor doporučil ZM schválit 
uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města a developerem, zároveň doporučil 
zvýšit smluvní pokutu za nedodržení termínu dostavby infrastruktury na částku 250 Kč/den a 
doporučil uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o převodu veřejné technické infrastruktury mezi 
městem a společností – viz usnesení č. VPRID/31/07/2017.  
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7. Kontrola usnesení VPRID 

Projednání bodu „kontrola usnesení VPRID“ bylo posunuto na příští zasedání výboru – viz usnesení č. 
VPRID/31/08/2017. 

8. Různé 

Na konci zasedání si členové předávali různé informace z dění ve městě. Na ulici Svépomoc město 

připravuje realizaci přeložky veřejného osvětlení a společnost ČEZ nahradí vzdušné vedení NN  

podzemním vedením. K této informaci byl vznesen dotaz, proč nebyla příprava investice předložena 

na VPRID. Jedná se o vyvolanou investici, proto se na výbor nepředkládala. 

Dále výbor konstatoval, že nově vzniklé oddělení dopravy je personálně poddimenzované a bylo by 

vhodné navýšit počet zaměstnanců. 

 

31. zasedání bylo ukončeno v 18:20 h. Termín 32. zasedání byl stanoven na 27.03.2017 v 15h, 
v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7a, dvůr. Od 17 h bude navazovat projednání návrhové 
části Plánu udržitelné mobility s členy VPRID a s členy zastupitelstva. 

 

V Přerově dne 03.03.2017 

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. 31 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 27.02.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/31/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 31. zasedání VPRID, který bude doplněn o projednání veřejné zakázky 
na výběr provozovatele městské autobusové dopravy a projednání uzavření plánovací smlouvy pro 
lokalitu u hvězdárny v Přerově. 
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/31/02/2017 Zásobování města teplem, energetika ve městě 

1. VPRID bere na vědomí prezentaci „Ekologizace výrobce tepla a elektřiny pro město Přerov“ 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

2. VPRID doporučuje ustanovení pracovní skupiny zabývající se komunikací se společností Veolia na 
řešení problematiky logistiky a energetického využití odpadu. Pracovní skupina by měla být 
složena z odborníků magistrátu a veřejnosti. Výstupem této pracovní skupiny by mělo být 
doporučení pro Územní energetickou koncepci města. Pracovní skupina by měla být ustanovena 
a zahájit svou činnost co nejdříve. 

 Hlasování: Pro 8 / Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________ 
(pozn. v 17:00 se počet hlasujících členů snížil na 7)  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/31/03/2017 Veřejná zakázka „ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny“   

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „ZŠ Boženy 
Němcové – výměna střešní krytiny“.  

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

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

VPRID/31/04/2017 Veřejná zakázka "Demolice bytových domů na ulici Škodova 

v Přerově“  

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky "Demolice 
bytových domů na ulici Škodova v Přerově“.  

2. VPRID jmenuje p. Ondřeje Sváka - členem a p. Petra Hermélyho - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se   - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________  
VPRID/31/05/2017 Veřejná zakázka na výběr provozovatele městské autobusové 

dopravy 

1. VPRID bere na vědomí informaci k veřejné zakázce na výběr provozovatele městské autobusové 
dopravy.  

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

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se   - usnesení přijato  
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__________________________________________________________________________________ 

(pozn. V 17:30 se počet hlasujících členů snížil na 6)  
__________________________________________________________________________________ 

VPRID/31/06/2017 Technické podmínky při zásazích do komunikací 

VPRID bere na vědomí a doporučuje užívat navržené technické podmínky při zásazích do komunikací 
zpracovaných odborem správy majetku a komunálních služeb. 
Hlasování: Pro 6/ Proti / Zdržel se  0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/31/07/2017 Plánovací smlouva pro lokalitu u hvězdárny v Přerově 

1. VPRID doporučuje ZM schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerovem a společností AVČ s.r.o., IČ: 25848984, Wilsonova 12, 
Přerov, na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p.č. 5466/56, 5466/55, 5466/12, 
5466/13, 5611/33, 5290/100, 5609/3, 5466/57 v k.ú. Přerov určené pro novostavby rodinných 
domů. 

2. VPRID doporučuje zvýšit smluvní pokutu za nedodržení termínu dostavby infrastruktury na částku 
250 Kč/den. 

3. VPRID doporučuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o převodu veřejné technické infrastruktury 
mezi městem a společností AVČ, s.r.o. 

 Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/31/08/2017 Kontrola usnesení VPRID 

VPRID souhlasí s projednáním bodu „kontrola usnesení VPRID“ na příštím zasedání výboru. 

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 …………………...v.r......……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 27.02.2017 
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Seznam zkratek: 

MAD – městská autobusová doprava 

MWt - megawat tepelný (jednotka tepelného výkonu) 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic  

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OP ŽP – operační program životní prostředí 

RM – Rada města 

SKO – směsný komunální odpad 

TUV – teplá užitková voda 

ÚP – územní plán 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


