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 Zápis z 33. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 10.04.2017 v 16:00 h v zasedací místnosti magistrátu,  

Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří (příchod v 16:15), Ing. Hermély Petr (předseda výboru), 

Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Valachová Naděžda (odchod 16:50), 

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria 

Hosté: Bc. Tomáš Navrátil – náměstek primátora, Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru 

sociálních věcí a školství, Ludmila Tomaníková – členka ZM, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph. D. – člen ZM 

 

Program: 

1. Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 ................................................... 1 

2. Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská .................................................................................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................................. 2 

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

Příloha – návrh úpravy rozpočtu a závazného ukazatele pro realizaci plánu oprav a údržby mateřských 

a základních škol na rok 2017: ................................................................................................................. 6 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 6 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 15:10 h, byl výbor  

v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru odhlasovali program rozšířený o bod 

„záměr realizace hokejbalového hřiště v areál ZŠ Želatovská“.    

Krátce po začátku jednání se příchodem 1 člena výboru zvýšil počet na 7 členů. Výbor byl 

usnášeníschopný.  

1. Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Předložený plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého majetku 
pro rok 2017 představil p. náměstek. V mateřských školkách jde zejména o dokončení výměny oken a 
obnovu zastaralého vnitřního vybavení. Zakázky by si samostatně realizovaly ředitelky škol dle 
vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jelikož se nejedná o navyšování 
kapacit školek a škol, nelze žádat o dotaci z ITI.  

V diskusi byly zodpovězeny dotazy členů výboru – jednotlivé akce a náklady byly sestaveny dle 
požadavků ředitelek MŠ na základě předběžných cenových nabídek. Každá MŠ bude mít vyhrazenu 
částku na nákup nábytku a koberců dle počtu oddělení, přičemž konkrétní pořizované vybavení bude 
každá MŠ zasílat odboru SVŠ ke schválení. 

Dále bylo navrženo realizovat hromadný nákup s cílem dosažení výhodnější ceny (bylo zamítnuto 
z časových důvodů a nemožnosti koordinace mezi MŠ), u MŠ Komenského bylo navrženo uvažovat o 
dřevěných oknech, které by vhodně doplňovaly historizující budovu školky (problémem je omezený 
rozpočet a následná údržba dřevěných oken). U všech objektů, kde je plánována výměna vstupních 
dveří, by bylo vhodné použít odolnější - hliníkové dveře. Také bylo doporučeno zvážit jiné členění 
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oken. Při zachování původního otvoru a výměně oken na celém objektu je možné členění oken 
změnit bez nutnosti stavebního povolení. 

Výbor doporučil ZM schválit plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení 
movitého majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle 
přílohy předloženého návrhu, vč. rozpočtového opatření - usnesení č. VPRID/33/02/2017. 

Následovala debata o stavu škol a školek. Výbor byl p. náměstkem informován o plánované výměně 
oken, dveří, realizaci nové střechy a nátěru fasády ZŠ B. Němcové. Od zateplení objektu se ustoupilo. 
Výbor poukázal na dlouhodobě zanedbanou údržbu škol. Na investice do zateplení ZŠ, by měly 
navázat investice do vnitřního vybavení a zdravotechniky. 

2. Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 

Předmětem záměru, jak uvedl Mgr. Dvorský, je stavba hokejbalového hřiště na školním 
nevyužívaném pozemku. Cílem je zajistit sportovní přípravu hokejistů. Na zpracování dokumentace 
by hokejový klub poskytl dotaci. Stavbu hřiště by spolufinancovali hokejový klub, Olomoucký kraj a 
město Přerov. Realizace se předpokládá v r. 2018. Umístění hokejbalového hřiště bylo vybráno 
s ohledem na volné plochy, vlastnictví pozemků i zázemí v přilehlých prostorech. Zastupitelstvu 
města bude nejprve předložen záměrový materiál. 

Pozn. Odchodem pí Valachové v 16:50 h se počet členů snížil na 6, výbor zůstal usnášeníschopný. 

Dotazy členů výboru směřovaly k využívání hřiště veřejností a ke garážím umístěným na školní 
zahradě. Hřiště bude nabídnuto veřejnosti až po vyhodnocení využívání hřiště školou a hokejovým 
klubem. Služba hlídače stávajícího hřiště by se rozšířila i na hokejbalové hřiště. Stavbou budou 
dotčeny stávající garáže, proto budou zdemolovány. Náhradní výsadba za kácené stromy bude řešena 
s oddělením ŽP.  

Výbor doporučil ZM schválit záměr vybudování hokejbalového hřiště u ZŠ Želatovská dle předložené 
studie - usnesení č. VPRID/33/03/2017.   

 
3. Různé 

Na závěr se členové VPRID vzájemně informovali o nejrůznějších skutečnostech: 

- v Předmostí připravuje soukromý investor otevření kasina v objektu bývalé provozovny Red 
Zero. Předmětem OZV je regulace herních automatů, nikoliv kasin. Bylo konstatováno, že město 
nemá možnost zabránit podnikatelskému záměru. 

- na zpracování územních studií na veřejná prostranství m.č. byla 2x zaslána výzva k podání 
nabídek. Z důvodu nedostatku nabídek a vysoké ceny nebyl zpracovatel studie vybrán. 
Poskytovatel dotace prodloužil termín podání žádostí o dotaci na vypracování územních studií, 
proto RM rozhodla pokračovat v pořizování územních studií veřejných prostranství řešící návsi a 
zastavitelné plochy při zmenšení počtu jednotlivých územních studií. O výběru m.č., které budou 
zpracovány v územní studii, se bude jednat na Výboru pro m.č. 

- nově lze na zpracování územní studie krajiny lze získat 100 % dotace. Zadání této studie spadá 
do kompetence úřadu územního plánování. 35. zasedání VPRID se zúčastní hranická firma, která 
výbor seznámí se studií krajiny. 

- odbor ROZ připravuje zadání pro urbanistickou soutěž na okolí průpichu. Za účelem sestavení 
poroty soutěže byly osloveny také politické kluby.  

- Pozemky přímo dotčené stavbou průpichu v areálu JUTY jsou odkoupeny investorem stavby ŘSD. 
Zbývající pozemky si společnost nechává pro budoucí prodej. Případná koupě pozemků v areálu 
JUTY do vlastnictví města bude řešena až na základě územní studie/regulačního plánu. 

- Občané nebyli dostatečně informováni o zjednosměrnění ul. Wurmova. Výbor navrhnul 
projednávat navržené úpravy DZ, řešení dopravy v pracovní skupině pro drobné záležitosti 
v dopravě. Pracovní skupina by se měla pravidelně setkávat (bez usnesení VPRID). 
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- Návrh úpravy křižovatky u Penny marketu stále není povolen. Je nutno změnit navržené úpravy a 
opětovně je projednat s Policií ČR. P. Horký podá nový podnět RM k výkupu pozemků pod 
křižovatkou. 

- výbor diskutoval o zkušebním zřízení okružní křižovatky Čechova – Šířava. Mělo by se jednat o 
vytvoření křižovatky pomocí city bloků, bez stavebních úprav. 

- na příští jednání bude zařazen bod o podmínkách zavádění podzemních kontejnerů. 
K projednání bude přizván Ing. Střelec, jednatel Technických služeb města Přerova. 

 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 19.04.2017 v 15h, v zasedací místnosti Magistrátu, ul. 
Smetanova 7, Přerov – vchod z průjezdu.  

 

V Přerově dne 31.03.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 ………………v.r…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

 

Příloha – usnesení, tabulka plánovaných oprav, údržby a investice do MŠ a ZŠ + tabulka navržené 

úpravy rozpočtu, seznam zkratek, prezenční listina 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 33 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 10.04.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/33/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 33. zasedání VPRID, který bude doplněn o projednání záměru realizace 
hokejbalového hřiště v areál ZŠ Želatovská. 
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/33/02/2017 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

VPRID doporučuje ZM schválit plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení 
movitého majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle 
přílohy předloženého návrhu, vč. rozpočtového opatření. 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/33/03/2017 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská   

VPRID doporučuje ZM schválit záměr vybudování hokejbalového hřiště u ZŠ Želatovská dle 
předložené studie.  
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 …………..………..v.r.……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 10.04.2017 
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Příloha 
 

Rok realizace 2017

Základní školy Kč

ZŠ Želatovská osvětlení tříd a oprava terasy nad vstupem 250 000,00         

ZŠ Hranická osvětlení tříd 250 000,00         

ZŠ Velká Dlážka osvětlení tříd a oprava podlah 250 000,00         

ZŠ Za mlýnem výměny PVC ve třídách a osvětlení na chodbách 250 000,00         

ZŠ Boženy Němcové výměny PVC ve třídách 250 000,00         

Celkem ZŠ 1 250 000,00      

Mateřské školy

všechny MŠ vč. odloučených pracovišť nákup nového nábytku a koberců Kč 100.000,-/oddělení x 50 5 000 000,00      

všechny MŠ vč. odloučených pracovišť nákup hraček nebo herních prvků Kč 11.700,-/oddělení x 50 585 000,00         

MŠ Radost Kozlovská výměna zbývající části oken a dveří za plastová v zasklené části 500 000,00         

MŠ U tenisu výměna zbývající části oken a dveří za plastová v zasklené části + ředitelna 350 000,00         

MŠ Jasínkova (odloučené prac. MŠ Kouřílkova) výměna zbývající části oken za plastová 500 000,00         

MŠ Čekyně (odloučené prac. ZŠ a MŠ Hranická) výměna zbývající části oken za plastová 580 000,00         

MŠ Sokolská (odloučené pracoviště MŠ Máchova 14) výměny oken za plastová 200 000,00         

MŠ Lověšice (odloučené pracoviště MŠ Újezdec) výměny oken za plastová 160 000,00         

MŠ Újezdec výměna oken za plastová (v patře - MěK) 200 000,00         

MŠ Komenského výměny oken za plastová 250 000,00         

MŠ Píšťalka Máchova 8 výměna oken za dřevěná 290 000,00         

MŠ Jasínkova (odloučené pracoviště MŠ Kouřílkova) nový výtah na stravu 300 000,00         

MŠ Kozlovice (odloučené pracoviště MŠ Optiky) kanalizace 250 000,00         

MŠ Optiky herní prvek na zahradu 45 000,00            

MŠ Lověšice (odloučené pracoviště MŠ Újezdec) herní prvek na zahradu 45 000,00            

Celkem MŠ 9 255 000,00      

Celkem MŠ a ZŠ 10 505 000,00    

Poznámka:  Ceny jsou předpokládané, vychází z předběžných cenových nabídek.

Plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého majetku realizovaného MŠ a ZŠ v roce 2017
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Příloha – návrh úpravy rozpočtu a závazného ukazatele pro realizaci plánu oprav a údržby mateřských a 

základních škol na rok 2017: 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet                          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

299 128,5 * + 20 000,0 319 128,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po 
úpravě 

3111 610  Mateřské školy 11 223,4 * + 9 255,0 20 478,4 

3113 610  Základní školy 23 435,8 * + 1 250,0 24 685,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 22 091,6 * + 9 495,0 31 586,6 
* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po 
úpravě 

61X  Školská zařízení 44 127,5 * + 10 505,0 54 632,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Seznam zkratek: 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

SoD – smlouva o dílo 

ÚP – územní plán 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


