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 Zápis z 42. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 27.11.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti Smetanova 7,  Přerov 

 

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

Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA , Švestková Valéria (odchod 17:00), 

Valachová Naděžda (příchod 15:15), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni:  

Hosté: Ing. Ivana Pinkasová + Mgr. Strejček – odbor PRI; Ing. Vladimír Holan – člen RM 

 

Program: 

1. VZ „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ ................................................................... 1 

2. VZ  „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Velká 

Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská“ ........................................................................................................ 2 

3. VZ „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ 2 

4. Záměr zadání VZ na energetická opatření DPS Trávník ................................................................ 2 

5. Trasování linek MHD ..................................................................................................................... 3 

6. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

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

 

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

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Na začátku jednání předseda výboru představil a přivítal 

novou členku výboru paní Marii Hudečkovou, která nahradila p. Jiřího Drašku. Výbor odhlasoval 

usnesením č. VPRID/42/01/2017 program rozšířený o bod zadávací dokumentace a obchodní podmínky 

veřejné zakázky „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 

v Přerově“. 

1. VZ „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ 

Mgr. Strejček, vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, shrnul základní podmínky 
VZ. Předmětem VZ je oprava komunikace spočívající v odstranění stávající žulové dlažby v jízdních 
pruzích a zpětným dlážděním do cementové malty. Z důvodu kolize se stavbou rekonstrukce 
komunikace ulice Kainarova, je VZ na opravu Kratochvílovy ul. naplánována na jaro 2018. V rámci 
diskuse byl zodpovězen dotaz na plánovanou délku realizace (120 dní) – z důvodu termín realizace se 
odvíjí od požadované technologické přestávky nutné při dláždění do cementové malty. Výbor schválil 
zadávací podmínky veřejné zakázky a jmenoval Marka Dostála - členem a Naděždu Valachovou - 
náhradníkem výběrové komise - „viz usnesením č. VPRID/42/02/2017. 
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2. VZ  „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ 
Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská“  

Odbor PRI připravil zadávací dokumentace pro 5 VZ na modernizace učeben v ZŠ. Podmínky VZ jsou 
nastaveny u všech škol stejně. Mgr. Strejček výbor seznámil se základními podmínkami zadávací 
dokumentace VZ, Ing. Pinkasová, vedoucí odboru PRI,  upřesnila některé skutečnosti.  

Zadávací dokumentaci zpracovával externí administrátor Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, 
proto nejsou po výboru vyžadováni členové a náhradníci do hodnotící komise.  Zakázky budou soutěženy 
odděleně, tzn. u každé ZŠ samostatně stavební části a samostatně konektivita.  Akce jsou kryty 
v rozpočtu města mimo ZŠ Trávník, kde bude konektivita provedena v r. 2018 a stavební práce jsou 
z důvodu své rozsáhlosti naplánovány až na r. 2019.    

Člen výboru, arch. Horký se dotázal na nutnost prokazování profesní způsobilosti dodavatele 
živnostenským oprávněním či licencí pro projektovou činnost ve výstavbě – Mgr. Strejček zašle tento 
podnět k přezkoumání externímu administrátorovi. Další dotaz se týkal sčítání zakázek – Mgr. Strejček 
informoval o doporučení zákonodárce rozdělovat zakázky z důvodu volného trhu a neomezování 
účastníků VZ. Na závěr projednávaného bodu se diskutoval možný problém s následnou údržbou 
datových rozvodů, pokud budou vysoutěženi různí dodavatelé v různých ZŠ. Dle zástupců odboru PRI 
není možné soutěžit konektivitu jako 1 VZ  a tím zakázku omezit, dodaný hardware i software musí splnit 
nastavené podmínky zakázky. Údržba datových rozvodů bude probíhat v rámci záruční doby, správu dat 
si ZŠ musí zajistit samy prostřednictvím stávajícího správce sítě nebo dodavatelským způsobem. 

Výbor schválil zadávací podmínky veřejných zakázek „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská“- viz usnesením č. 
VPRID/42/03/2017. 

3. VZ „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 
v Přerově“ 

Technickým gestorem VZ je odbor MAJ. Mgr. Strejček shrnul podmínky VZ, připravené odborem PRI. VZ 
na opravy střech bytových domů budou zadávány jedním zadávacím řízením, ale hodnoceny budou 
samostatně. Termín realizace je plánován na jaro 2018. Výbor neměl žádné dotazy ani speciální 
požadavky na zadávací dokumentaci. VPRID schválil zadávací podmínky veřejné zakázky „Celková oprava 
střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ a jmenoval Ing. Sváka a Ing. 
Šimečka členem a náhradníkem do hodnotící komise VZ - viz usnesením č. VPRID/42/04/2017. 

P. Svák, člen VPRID, požádal zástupce odboru PRI o posun začátku konání hodnotících komisí VZ. 
Vedoucí odboru PRI tuto žádost přenese na organizační pracovníky hodnotících komisí s doporučením 
konání v pondělí nebo středu od 14 h.   

4. Záměr zadání VZ na energetická opatření DPS Trávník 

Předmětem záměru bude provedení energetických opatření na domu s pečovatelskou službou ve smyslu 
zateplení objektu, výměně oken, vstupních dveří, statického zajištění panelů, výměně klempířských 
prvků i rozšíření lodžií. RM schválila přípravu VZ prostřednictvím externího administrátora s cílem rychle 
VZ připravit, vysoutěžit a zahájit realizaci na jaře 2018.  V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy na 
důvod externí administrace VZ a výběr administrátora – důvodem rozhodnutí bylo dodatečné krytí 
v rozpočtu města a nutnost rychlé přípravy a realizace akce tak, aby byla dokončena dle podmínky 
dotačního titulu do 11/2018. Administrátora poptává odbor PRI oslovením 3 firmem.  

Výbor doporučil ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky na energetická opatření DPS Trávník – viz 
usnesení č.  VPRID/42/05/2017.  
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5. Trasování linek MHD 

S návrhy nového trasování linek MHD se členové VPRID mohli seznámit z poskytnutých materiálů před 
jednáním výboru. Ing. Horký se zaměřil na důvod záměru. Dnešní trasy a délky jízdní doby odpovídají dle 
p. Horkého spíše vyhlídkovým autobusům.  Jízdné je poměrně drahé. Vzdálenost mezi Předmostím a 
nemocnicí autobus urazí dle jízdních řádů za 23 min, což odpovídá průměrné cestovní rychlosti 8,6 km/h. 
Aby bylo možné změnit vedení MHD, navrhuje (a je doporučeno Plánem udržitelné mobility) zpracovat 
model dopravy, který by posoudil a vyhodnotil variantní trasování linek MHD vč. jiných dopravních 
opatření jako např. uzavření ulice, vyhrazení pruhu pro MHD. Pořízení multimodálního modelu dopravy 
by se pohybovalo okolo 2 mil. Kč. 

V diskusi byly řečeny různé názory – změnou trasování se zvýší počet najetých km a tudíž se zvýší úhrada 
prokazatelné ztráty provozovateli autobusové dopravy; v průběhu následujících 5 let čeká Přerov 
výstavba několika důležitých dopravních staveb, které způsobí dopravní kongesce, MHD nevyjímaje a 
změny linkování autobusů situaci nepomůže; přetrasování by se mohlo řešit až po dostavbě velkých 
dopravních staveb.  

K projednávanému bodu nebylo přijato usnesení. Na příštím jednání výboru budou pozváni odborníci 
k představení samotného modelu dopravy i představení zkušeností s modelem v praxi. 

6. Různé 

Předseda výboru přednesl žádost obyvatel lokality U Tenisu k opravě chodníků a především ke zřízení 

kolmého parkování na chodníku u domu U Tenisu 31-35. Stávající šíře chodníku je 6,0 m. Není známo, 

zda předmětná plocha není nástupním místem pro složky IZS. VPRID doporučil prověřit možnost zřízení 

kolmého parkování vozidel na chodníku před objektem U Tenisu 31-35 – viz usnesení č. 

VPRID/42/06/2017. Pan předseda pošle žádost o prověření realizace odboru MAJ. 

 

Paní Švestková se dotazovala na důvod zamítnutí koupě pozemků FKK v Předmostí zastupitelstvem 

města. Jedná se o výsledek hlasování ZM. Členové VPRID vyjádřili přesvědčení, že pozemek je jedinečný 

pro zajištění parkování pro obyvatele Předmostí. Mohlo by sloužit také jako záchytné parkoviště. 

 

Pozn.: v 17:00 odchod paní Švestkové, výbor v počtu 8 členů zůstal usnášeníschopný 

 

Paní Hudečková předložila návrh doplnění vodorovného DZ – žluté klikaté čáry u místa pro přecházení 

u objektu Coop na ulici Budovatelů. Místo je řešeno v rámci 2.etapy regenerace panelového sídliště 

Budovatelů, ke kterému proběhne veřejné projednání dne 06.12.2017. Členové VPRID byli na veřejné 

projednání pozváni p. Horkým. 

 

Na závěr diskuse bylo p. Dostálem a p. Hermélym navrženo zřídit u ZŠ a MŠ parkoviště typu kiss&ride 

(pozn. v překladu „polib a jeď“ parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení 

osob). P. Šimeček doporučil doplnit nepřehlednou zatáčku ulice Vinařská v m. č. Vinary dopravním 

zrcadlem tak, aby byl zajištěn dostatečný rozhled z obou stran. 

 



4 
 

42. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17:15h. Termíny dalších zasedání byly stanoveny na 08.01.2018, 
05.02.2018, 05.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018 Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 27.11.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 …………….….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 42 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 27.11.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/42/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 42. zasedání VPRID rozšířený o zadávací dokumentace a obchodní podmínky 
veřejné zakázky „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v 
Přerově“. 
 
Hlasování: Pro 8/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 
Pozn.: 15:15 se počet členů výboru zvýšil na 9 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/42/02/2017 VZ „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, Přerov“ 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava komunikace v ul. Kratochvílova, 
Přerov“ 

2.  VPRID jmenuje Marka Dostála - členem a Naděždu Valachovou - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 
Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/42/03/2017 VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Boženy 
Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská“ 

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želatovská“ 
Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/42/04/2017 VZ „Celková oprava střechy u bytového domu nám. Fr. Rasche 3 a gen. 
Štefánika 7 v Přerově“ 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Celková oprava střechy u bytového domu 

nám. Fr. Rasche 3 a gen. Štefánika 7 v Přerově“ 

2. VPRID jmenuje Ing. Ondřeje Sváka - členem a Ing. Karla Šimečka - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 
 

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/42/05/2017  Záměr zadání VZ na energetická opatření DPS Trávník 

 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky na energetická opatření DPS Trávník 

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se  1 - usnesení přijato 

_____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

VPRID/42/06/2017  Parkovací stání na ul. U Tenisu 31 - 35 

VPRID doporučuje prověřit možnost zřízení kolmého parkování vozidel na chodníku před objektem 

U Tenisu 31-35.  

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

_____________________________________________________________________________________ 

Termíny jednání VPRID: 08.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018  

 

 

 

 

 …………………...........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 27.11.2017 
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Seznam zkratek: 

DZ – dopravní značení 

IZS – integrovaný záchranný systém 

MHD – městská hromadná doprava 

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 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


