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 Zápis z 41. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 06.11.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti Smetanova 7,  Přerov 

 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, 

Ing. Šimeček Karel MBA (odchod v 17:00), Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila (organizační 

pracovník) 

Omluveni: Ing. arch. Horký Jan, Hudečková Marie, Valachová Naděžda,  

Hosté: Ing. Jaroslav Klvač (ředitel společnosti Teplo Přerov, a.s.), Ing. Petra Hirschová – odbor MAJ, 

Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI 

 

Program: 

1. Energetika  města, odpady ............................................................................................................ 1 

2. zadání VZ  „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ J.A. Komenského Předmostí, ZŠ 

Svisle Přerov, ZŠ Za Mlýnem Přerov“ ...................................................................................................... 2 

3. Záměr zadání VZ na modernizaci a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská, ZŠ U Tenisu, 

ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Trávník ................................................................................... 2 

4. Trasování linek MHD ..................................................................................................................... 3 

5. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

Seznam zkratek: ...................................................................................................................................... 5 

 

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

v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/41/01/2017 

program. 

1. Energetika  města, odpady  

Hosty výboru byli pan ředitel společnosti Teplo Přerov, a.s. a Ing. Petra Hirschová, energetik města. 
Setkání přineslo jiný pohled na řešení energetiky. Pan ředitel popsal historii příprav vybudování 
spalovacího zařízení v Přerově pro Olomouckou aglomeraci (kraj). Zmínil i důvody přerušení těchto 
příprav. Dále pan ředitel osvětlil druhy spalování odpadů a přípravu TAP (tuhého alternativního paliva) 
z MBU (mechanicko-biologické úpravy) pro spolu-spalování. Spalování TAP připravuje alternativně Veolia 
Energie,  namísto ZEVO, které nelze stihnout z časových důvodů, neboť Veolii končí výjimka na exhalace 
v roce 2022. Podmínkou je investiční podíl města na výstavbě třídírny TAP.  Při separaci TAP zbude cca 
50% nevyužitého odpadu. Rozhodnutí nestavět spalovnu v Přerově způsobí po zákazu skládkování po 
roce 2024 zvýšení nákladů za odpady. Jelikož není vlastníkem společnosti Veolia Energie o budování 
spalovacího zařízení na TAP v areálu přerovské teplárny definitivně rozhodnuto, zajímali se členové 
VPRID o možnosti zajištění dodávek tepla jiným způsobem např. pomocí plynových kotelen, malého 
ZEVO, které by využilo odpady z Přerova a okolí a pokrylo tepelné zásobování části města. 

Současně ředitel společnosti Teplo ve stručnosti informoval členy výboru o jednání se společností Veolie 
ve věci dlouhodobé smlouvy, která by garantovala dlouhodobě výhodnou cenu tepla pro občany města 
Přerova, a dále naznačil, že dle jeho názoru by se měli řešit dvě otázky. A to samostatně likvidace 
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odpadů pro roce 2024 a samostatně smluvní vztah na dodávku tepla mezi společnosti Veolia a městskou 
společností Teplo Přerov a.s. 

Paní Ing. Petra Hirschová, druhý host výboru, seznámila výbor s obsahem územní energetické koncepce 
(ÚEK), vazbách ÚEK na koncepci státní a krajskou, o povinnosti 5letých vyhodnocování koncepce formou 
zprávy o plnění koncepce. ÚEK bude řešit nejen diskutované dodávky tepla, ale i ostatní druhy energií. 
Rovněž informovala o dotacích poskytovaných MPO na zpracování ÚEK.  Oddělení přípravy projektů a 
investic připravuje ve spolupráci s odborem MAJ žádost o dotaci. Z potřeby spolupráce a konzultace na 
zadání zpracování územní energetické koncepce s odborníky na energetiku a odpady, výbor doporučil 
vznik pracovní skupiny pro přípravu zadání pro zpracovatele územní energetické koncepce, ve které by 
byli zastoupeni zástupci města, Technických služeb města Přerova, Tepla Přerov a.s. a odborníků do 
konce r.2017. Výbor vzal na vědomí informace hostů p. Ing. Jaroslava Klvače a Ing. Petry Hirschové – viz 
přesné znění usnesení č. VPRID/41/02/2017. 

Pozn.: v 17:00 se odchodem p. Šimečka snížil počet členů výboru na 5, výbor zůstal usnášeníschopný 

 

2. zadání VZ  „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ J.A. Komenského 
Předmostí, ZŠ Svisle Přerov, ZŠ Za Mlýnem Přerov“  

Odbor PRI předkládá tři VZ na modernizaci a vybudování odborných učeben pro vybrané ZŠ v Přerově. 
V rámci zadání VZ bude soutěžen dodavatel stavebních prací a zvlášť budou dodány datové rozvody na 
základě kupní smlouvy. Podmínky veřejné zakázky jsou obdobné.  

Výbor upozornil na nesrovnalosti v termínech. Odbor PRI provádí kontrolu zadávacích podmínek. 
Termíny smluv o dílo a kupní smluv budou zkoordinovány. Nejprve budou provedeny stavební práce, na 
které naváže konektivita s termínem dokončení 1 týden před ukončením letních prázdnin. Poslední 
týden prázdnin je vyhrazen pro úklid a dokončovací práce ze stavební části.   Připomínku výboru odbor 
PRI zašle spolu se svými požadavky externímu dodavateli k opravám. Výbor se dotázal na následné 
udržování datových rozvodů – po skončení záruční lhůty si budou správcovství datových rozvodů 
zajišťovat samy školy nebo prostřednictvím oddělení IT.  

Výbor schválil zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
J.A. Komenského Předmostí, ZŠ Svisle Přerov, ZŠ Za Mlýnem Přerov“ - viz usnesením č. 
VPRID/41/03/2017. 

 
3. Záměr zadání VZ na modernizaci a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská, ZŠ U 

Tenisu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Trávník 

Předmětem záměru je zadání veřejných zakázek na modernizaci a vybudování odborných učeben ve 

zbývajících základních školách Přerova. Během 11-12/2017 připravuje Olomoucká aglomerace vyhlášení 

další výzvy ITI na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol, kam by byly přeloženy žádosti na 

zbývajících 5 projektů.  

Opět se jedná se o vyřešení bezbariérových vstupů do objektů ZŠ, vybudování bezbariérových WC. 

V některých ZŠ bude proveden i bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží formou schodolezů. Dále 

budou rekonstruovány odborné učebny, vybudovány nové venkovní učebny a související zpevněné 

plochy. Učebny budou připojeny k internetové síti.  Státní dotace z ITI může pokrýt až 90 % uznatelných 

nákladů. 

Výbor doporučil ZM usnesením č. VPRID/41/04/2017 schválit záměr zadání veřejných zakázek na 
modernizaci a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská, ZŠ U Tenisu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ 
Velká Dlážka, ZŠ Trávník. 
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4. Trasování linek MHD 

Z důvodu nepřítomnosti p. Horkého bude bod projednán na příštím jednání 

5. Různé 

 Ing. Dostál, vedoucí oddělení investic, informoval o řešení stavby cyklostezky Velká Dlážka. V úseku 

ulice Brabansko je cyklostezka provedena ve stávajících parametrech. Důvodem je nenabyté 

vlastnické právo města k pozemku ÚZSVM. Ing. Dostál členy výboru ujistil, že jízdní pruhy cyklostezky 

budou odděleny pomocí barevně odlišené dlažby, která bude vsazena až po vydláždění větších celků 

cyklostezky. 

 výbor obdržel informaci o bourání domů ve Škodově ulici, které bude dokončeno asi za týden. 

 Odbor MAJ připravuje k rekonstrukci chodník v ul. Seifertově. DSP+DPS bude předána v prosinci t.r., 

následně odbor vyřídí stavební povolení na akci. Projekt počítá se sloučeným provozem chodců a 

cyklistů. 

 

 

 

41. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17:30 h. Termín 42. zasedání byl stanoven na 27.11.2017. 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 10.11.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 …………….….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 41 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 06.11.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/41/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 41. zasedání VPRID bez bodu č.4 „trasování linek MHD“. 
 
Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/41/02/2017 Energetika města, odpady 

1. VPRID bere na vědomí informace p. Ing. Jaroslava Klvače, ředitele společnosti Teplo Přerov, a.s., 
2. VPRID bere na vědomí informace pí Ing. Petry Hirschové, energetičky města, 
3. VPRID doporučuje vznik pracovní skupiny pro přípravu zadání pro zpracovatele územní 

energetické koncepce, ve které by byli zastoupeni zástupci města, Technických služeb města 
Přerova, Tepla Přerov a.s. a odborníků do konce r.2017. 

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

VPRID/41/03/2017 zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ J.A. 
Komenského Předmostí, ZŠ Svisle Přerov, ZŠ Za Mlýnem Přerov“ 

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ J.A. Komenského Předmostí, ZŠ Svisle Přerov, ZŠ Za Mlýnem Přerov“ 
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/41/04/2017 Záměr zadání VZ na modernizaci a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Želatovská, ZŠ U Tenisu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ 
Trávník 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadání veřejných zakázek na modernizaci a vybudování odborných 
učeben pro ZŠ Želatovská, ZŠ U Tenisu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Trávník 
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 …………………...........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 06.11.2017 
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Seznam zkratek: 

DSP + DPS – projekt pro stavební povolení + projekt pro provádění stavby 

ITI – Integrované teritoriální investice 

MBU  - mechanicko-biologické úpravy 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

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 

TAP - tuhého alternativního paliva 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

ÚEK – územní energetická koncepce 

ÚVZSM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – Zastupitelstvo města 

ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu 

 


