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 Zápis ze 43. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) 
konaného dne 08.01.2018 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 (odchod 16:45), Švestková Valéria (odchod 

16:45), Valachová Naděžda (příchod 15:15), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI; Ing. Pavel Gala; Ing. Bohumír Střelec – 

člen ZM 

Program: 

1. VZ „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetické opatření“ ............................. 1 

2. Využití hotelu Strojař - zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových dokumentací 

navazujících na architektonicko - urbanistickou soutěž .......................................................................... 2 

3. Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů .......................................................................... 2 

4. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

 

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

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/43/01/2018 

program. 

1. VZ „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetické opatření“ 

Mgr. Strejček, vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, shrnul základní podmínky 
VZ. Předmětem VZ je zateplení objektu, výměnou některých oken vč. klempířských prvků. Součástí 
stavby bude i rozšíření a revitalizace lodžií a zimních zahrad, revitalizace vstupního přístřešku, 
rekonstrukce zpevněných plochy v zahradě a výměna plotu. 

Zadávací dokumentace VZ byla zpracována externím zadavatelem, proto není třeba schvalovat člena a 
náhradníka hodnotící komise. Na akci byla podána žádost o dotaci z IROP. Zahájení realizace stavby je 
plánováno na jaro t.r. 

Pozn. v 15:15 příchod paní Valachové, členky VPRID – aktuální počet členů 9, výbor byl usnášeníschopný 

V rámci prokázání technické kvalifikace seznamem realizovaných stavebních prací bude vyžadováno 
doložit i realizaci staveb s podobnými stavebními činnostmi, které jsou předmětem této VZ, např. 
zateplování, rozšíření lodžií, statické zajištění obvodového pláště.  

Výboru byl na minulém jednání seznámen se záměrem zadání VZ. K zadávací dokumentaci VZ byl 
vznesen pouze návrh na opravu v požadavcích na profesní způsobilost, a to na „projektová činnost ve 
výstavbě“ dle přílohy 2, zákona č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon. Dále bylo členem VPRID navrženo 
vypustit předkládání požadovaných vzorků okna a hliníkového opláštění s prosklením. Vzorky nejsou 
součástí hodnocení, stavební materiály musí splnit předepsané technické požadavky zadavatele. Odbor 
PRI prokonzultuje tyto návrhy na změny zadávacích podmínek s externím administrátorem. 

Výbor schválil zadávací podmínky veřejné zakázky - „viz usnesením č. VPRID/43/02/2018. 
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Mgr. Strejček dále informoval o zrušeném zadávacího řízení na VZ „ modernizace vzduchotechniky kina 
Hvězda“. VZ bude po úpravě zadávací dokumentace nově vyhlášena. 

 

2. Využití hotelu Strojař - zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových 
dokumentací navazujících na architektonicko - urbanistickou soutěž 

V souladu s prosincovým doporučením projektového týmu sestaveného pro návrh „využití hotelu 
Strojař“ odbor ROZ připravil variantní materiál do orgánů města ohledně schválení/neschválení zvýšení 
předpokládané hodnoty projektových prací navazujících po architektonicko-urbanistické soutěži. 
V případě neschválení navýšení hodnoty, by architektonicko-urbanistická soutěž byla zrušena a projekční 
práce by se soutěžily jako veřejná zakázka na zpracování PD. Soutěžní porota doporučila zvýšení 
předpokládané hodnoty PD.  

Byly shrnuty informace o budoucím využití objektu, následovala diskuse k účelnosti konání 
architektonicko-urbanistické soutěže, která se bude řešit objekt bývalého hotelu, přilehlé budovy a 
plochy, a to bez ohledu na vlastnictví pozemků. 

Ing. arch. Horký odůvodňoval konání soutěže. Jedná se o vysokou investici, kvalitní, pohledově 
exponovaný pozemek v blízkosti centra. Úkolem architekta není jen změna vzhledu budovy, ale 
především promyšlení dispozičního uspořádání objektu a jeho vnitřní i vnější fungování. Následný 
regulační plán přinese minimum regulativ v podobě uliční čáry a výšky budov.  

Také probíhala diskuse nad omezením přestavby objektu v podobě použitého stavebního panelového 
systému G57 (příčný nosný systém) a nad cenou následných PD, které budou zpracovány ve všech 
stupních. Předpokládaná cena PD ve výši předkládané zastupitelstvu činí 6,6 % z předpokládané hodnoty 
stavby. 

Výboru bylo navrženo 2variantní usnesení, obdobně jako usnesení ZM. Výbor hlasoval o každé variantě 
zvlášť. V usnesení varianty I VPRID doporučil ZM schválit zvýšení předpokládané hodnoty zpracování 
projektových dokumentací, které budou následovat po uspořádání architektonicko - urbanistické 
soutěže "Využití hotelu Strojař" na 8 mil. Kč vč. DPH a k tomu příslušné rozpočtové opatření a doporučil 
neuvádět předpokládanou hodnotu následných projekčních prací v soutěžních podmínkách. Variantu II 
výbor hlasováním nepřijal - viz usnesením č. VPRID/43/03/2018. 

3. Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů  

Zadavatelem studie „Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů“ byl odbor ROZ. Studie má sloužit 
jako podklad pro plánování oprav a rekonstrukcí komunikací připravovaných odborem MAJ. Cílem je 
zjednodušení plánování. Ve studii jsou vyznačeny zelenou linkou ulice, které lze v případě špatného 
technického stavu okamžitě opravit nebo připravit k rekonstrukci bez zásahů a změn do stávajícího 
parkování, chodníků a zeleně. Ostatní ulice je třeba upravit z hlediska navýšení počtu parkování, 
z hlediska doplnění chodníku, rozšíření chodníku, doplnění převedení cyklistů apod. Návrhy vychází 
z plánu udržitelné mobility města Přerova. 

Pozn. 16:45 – odchod pí Švestkové a Ing. Šimečka - počet členů VPRID se snížil na 7 členů, výbor zůstal 
usnášeníschopný 
 
V rámci diskuse bylo navrženo změnit v legendě mapy „rekonstrukce“ na název, který bude lépe 
vystihovat, že se jedná o opravy nebo rekonstrukce ve stávajících šířkách. 

Výbor byl se studií seznámen a vzal studii na vědomí- viz usnesením č. VPRID/43/04/2018. 
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4. Různé 

Zástupci odboru ROZ výbor informovali o vyhlášení výsledků urbanistické soutěže na okolí průpichu a 

pozvali  členy VPRID na výstavu soutěžních návrhů ve výstavní síni Pasáž i na vernisáž konanou dne 

11.01.2018 od 17 h. 

 

Pan předseda apeloval na neutěšený stav nezpevněných chodníků na městském hřbitově a na nutnost 

jejich oprav a zpevnění. 

 

 

43. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17:05h. Termín 44. zasedání byl stanoven na 05.02.2018. 

Následující jednání se uskuteční 05.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018  

 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 08.01.2018 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 …………….v.r.………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 43 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 08.01.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/43/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 43. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 8/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
___________________________________________________________________________________ 
Pozn. v 15:15 se počet členů VPRID zvýšil na 9 členů 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/43/02/2018 VZ „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická 
opatření“ 

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – 
energetická opatření“ 

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/43/03/2018 Využití hotelu Strojař 

varianta I.  
1. VPRID doporučuje ZM schválit zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových 

dokumentací, které budou následovat po uspořádání architektonicko - urbanistické soutěže 
"Využití hotelu Strojař" na 8 mil. Kč vč. DPH a k tomu příslušné rozpočtové opatření. 

2. VPRID doporučuje neuvádět předpokládanou hodnotu následných projekčních prací 

v soutěžních podmínkách. 

 
Hlasování: Pro 7/ Proti  1/ Zdržel se 1 – usnesení přijato  

 
varianta II.  

1. VPRID doporučuje ZM neschválit navýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových 
dokumentací, které by měly navázat na architektonicko-urbanistickou soutěž "Využití hotelu 
Strojař".   

2. VPRID doporučuje ZM schválit pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem "Využití 
hotelu Strojař" bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže v předpokládané výši veřejné 
zakázky 3,292 mil. Kč vč. DPH. 

3. VPRID doporučuje neuvádět předpokládanou hodnotu následných projekčních prací 

v soutěžních podmínkách. 

Hlasování: Pro 1/ Proti  7/ Zdržel se 1 – usnesení nepřijato  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Pozn. v 16:45 se počet členů VPRID snížil na 7 členů, výbor zůstal usnášeníschopný 
____________________________________________________________________________________ 

VPRID/43/04/2018 Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů 

1. VPRID bere na vědomí vypracovanou studii „Mapa oprav komunikací a úprav uličních profilů“. 
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2. VPRID doporučuje dopracování pasportu chodníků a jeho následné současné použití 

s pasportem komunikací a mapou úprav uličních profilů. 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ……………..v.r.…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 08.01.2018 
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Seznam zkratek: 
IROP -  Integrovaný regionální operační program 

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 

 


