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 Zápis z 45. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 05.03.2018 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. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel, MBA, Švestková Valéria, Valachová Naděžda, Ing. Zámorská 

Ladislava (zastupující organizační pracovnici) 

Omluveni: Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

 

Hosté: Mgr. Jan Strejček – odbor PRI, Ing. Petra Hirschová – odbor MAJ, Raba Jiří – odbor PŘI, 

Piekutowski Miroslav – odbor PŘI, Ing. Holan Vladimír – člen ZM 

Program: 

1. Záměr „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ .................................................. 1 

2. Záměr „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové dokumentace“........ 2 

3. Záměr „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů, ÚT, vody a odpadů“ ................................................ 2 

4. Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“........................................................ 2 

5. Územní energetická koncepce -  zpracování podkladu pro VZ ..................................................... 2 

6. Parkování u ZŠ U Tenisu ................................................................................................................ 3 

7. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

 

Jednání výboru zahájil a vedl Ing. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 15:05 h, byl výbor 

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/45/01/2018 

program. V 16:45 h, před hlasováním o bodu 5, odešel Ing. Šimeček, MBA. Operativně během zasedání 

bylo dohodnuto, že body 6 a 7 budou zařazeny před bod 5. 

1.  Záměr „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Mgr. Jan Strejček představil záměr: 

Jedná se o stavební úpravy – opravy, stavební úpravy a osazení drobných objektů na a při sportovištích 
školního hřiště v areálu ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově. Urbanistické a architektonické řešení zůstává 
stávající. 

Tento projekt nelze financovat z dotací, neboť se jedná o školské zařízení. 

V rámci diskuze k tomuto bodu byly vzneseny dotazy na hospodaření s dešťovou vodou a následné 
využití na závlahu. Bohužel se jedná o objekt s vnitřními svody a úprava by byla finančně velmi náročná, 
neboť se jedná o velký areál. Závlaha vzniklých travnatých ploch bude řešena přes mlýnský náhon 
Strhanec. Dalším dotazem byla finanční náročnost údržby hřiště – náklady na údržbu by se neměly 
změnit. Dotazy zodpověděl Jiří Raba (PRI). 

Výbor doporučil - viz usnesení č. VPRID/45/02/2018. 
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2. Záměr „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové dokumentace“  

Mgr. Jan Strejček seznámil VPRID s dalším záměrem, jehož předmětem je: 

vypracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace na dostavbu pavilonu G domova pro 

seniory v Přerově. Lůžková kapacita je navržena na 72 + 4 lůžka odlehčovací služby (tzn. 36 pokojů/2 

lůžka + 2 pokoje/2lůžka)- předpokládané investiční náklady 140 000 000 Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena výpočtem dle ceníku projektových prací a 

inženýrské činnosti UNIKA ve výši 4 500 000 Kč bez DPH. Bude předloženo na ZM v březnu 2018. 

Dotace budou řešeny až před realizací projektu – realizace 2020 a později. 

Požadavek VPRID: seznámení se se zadávacími podmínkami. 

Výbor doporučil – viz usnesení č. VPRID/45/03/2018. 

 

3. Záměr „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů, ÚT, vody a odpadů“ 

Mgr. Jan Strejček informoval přítomné o realizaci výše uvedeného projektu. Projekt bude realizován bez 

dotací. Bude předloženo ZM v březnu 2018, včetně rozpočtových opatření. 

Výbor doporučil – viz usnesení č. VPRID/45/04/2018. 

 

4. Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“  

Na minulém jednání byl předložen záměr demolice domu. Z důvodů čerpání dotace musí být akce 

realizovaná ještě v letošním roce. Dotace bude ve výši cca 65% uznatelných nákladů. 

Požadavek VPRID na úpravu zadávacích podmínek: 

V bodě 7 – Podmínky kvalifikace, odstavec technická kvalifikace vypustit následující požadavky: 

- min. 1 dokončená stavební práce na odstraňování staveb v ochranném pásmu dráhy  

- min. 1 dokončená stavební práce s tím, že v rámci prací bylo i provedení zakládání pomocí 

mikropilot 

- vypustit požadavek na strukturovaný profesní životopis a nahradit doložením čestného 

prohlášení o splnění požadované praxe 

Mgr. Strejček prověří možnost úpravy požadavků u externího zpracovatele zadávacích podmínek. 

Z časových důvodů (čerpání dotace) nebude sestavována hodnotící komise. 

Výbor schvaluje – viz usnesení č. VPRID/45/05/2018 

 

5. Územní energetická koncepce -  zpracování podkladu pro VZ 

Ing. Petra Hirschová, energetička města, seznámila výbor s dosavadním postupem zpracování Územní 

energetické koncepce.  
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Výbor opětovně doporučuje zřídit odborný tým pro vypracování zadávacích podmínek pro VZ. 

Bylo by vhodné zajistit zástupce ze strany společností VEOLIA a Teplo Přerov, a.s. a společností města 

k řešení problematiky energetické koncepce. 

Mělo by být zahrnuto: biopaliva, alternativní paliva, elektromobilita, kompletně vodohospodářství. 

Využít dosud vypracované plány: ÚZEMNÍ, STRATEGICKÝ, MOBILITY. 

Je možné poskytnout metodiku pro zpracování plánu mobility – informace Ing. Hirschové předá Ing. 

Lesáková(ROZ). 

Výbor bere na vědomí a doporučil - viz usnesení č. VPRID/45/06/2018 

Pozn.: v 16:45 se odchodem Ing. Šimečka snížil počet členů výboru na 7, výbor zůstal usnášeníschopný. 

Operativně během zasedání bylo dohodnuto, že body 6 a 7 budou zařazeny před bod 5. 

6. Parkování u ZŠ U Tenisu 

VPRID prodiskutoval problematiku krátkodobého zastavení automobilů u ZŠ a MŠ v Přerově. Byly 
předloženy fotografie problematických míst – Marek Dostál, Ing. Ondřej Svák. 

Úkol pro organizační pracovnici – na příští zasedání VPRID – 09.04.2018 – pozvat pana Alexandra Salabu 
(DOPR). 

Ing Hermély požádal Ing. Sváka, aby na příštím zasedání opětovně prezentoval problematická místa u 
MŠ a ZŠ v Přerově. 

Výbor doporučil – viz usnesení č. VPRID/45/07/2018. 

7. Různé 

VPRID doporučil znovu otevřít problematiku „PARKOVÁNÍ PŘEDMOSTÍ“ – odkoupení areálu společnosti 

FKK s.r.o. - původní cena nebyla akceptována, proto VPRID doporučuje dále jednat a zvážit znovu koupi 

tohoto areálu. 

Byla vznesena připomínka, aby byl zapojen místní výbor, popř. zapojit občany a sepsat petici. 

VPRID doporučuje opětovné předložení ZM. Na nabytí tohoto areálu panuje ve výboru shoda. 

 

VPRID navrhuje, aby byla přes Přerovské rádce zajištěna anketa „Sdílení automobilů“ – zda by byl zájem 

ze strany občanů. Následně zjistit, jestli by mohlo město podpořit. 

 

 

45. zasedání VPRID bylo ukončeno v 16:50 h. Termín 46. zasedání byl stanoven na 09.04.2018. 

Následující jednání se uskuteční 14.05.2018 . 
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Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 08.03.2018 

Zapsala: Ing. Ladislava Zámorská 

 

 

 

 

 ……………v.r.….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 45 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 05.03.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/45/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 45. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 8 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/45/02/2018 Záměr „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 
Přerov, Za Mlýnem 1“. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 1/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/45/03/2018 Záměr „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování 
projektové dokumentace“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dostavba domova pro seniory – 

pavilon G, zpracování projektové dokumentace“. 

Hlasování: Pro 8 / Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/45/04/2018 Záměr „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů, ÚT, vody a odpadů“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Trávník – rekonstrukce 
rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Hlasování: Pro 8 / Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/45/05/2018 Veřejná zakázka „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“  

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Demolice domu 
Kojetínská 1831, Přerov“ 

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

VPRID/45/06/2018 Územní energetická koncepce -  zpracování podkladu pro VZ  

1. VPRID bere na vědomí návrh zadání energetické koncepce 

2. VPRID opakovaně doporučuje zřídit poradní orgán z řad odborníků a společností města k řešení 
problematiky energetické koncepce 

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

VPRID/45/07/2018 Parkování u ZŠ a MŠ v Přerově  

 

VPRID doporučuje zpracovat studii pro krátkodobé zastavení automobilů u MŠ a ZŠ v Přerově 

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

 

 

 ………………v.r…....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 05.03.2018 
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Seznam zkratek: 
 

DZ – dopravní značení 

ITI – integrované teritoriální investice 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor ESŽ – odbor evidenčních správních 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 

 


