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 Zápis z jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 14.01.2019, v 15:30 h 

Místo jednání: 
zasedací místnost Magistrátu města Přerova, budova Stavebního 

úřadu 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Milan Passinger 

 Vladimír Pospíšil 

Omluvení členové komise: Petr Stržínek 

 Ing. Ondřej Svák 

 Bohumír Sedláček 

Přítomní hosté: Ing. Ivana Pinkasová (vedoucí odboru řízení projektů a investic) 

 Ing. Zdeněk Dostál (vedoucí oddělení investic) - omluven 

 Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: Předseda komise 

Verze zápisu: V1 - final 

Datum příštího jednání: 
04.02.2019 (od 15:00 prohlídka hotelu Strojař, poté naváže jednání 

komise v zasedací místnosti – předpokládaný čas v cca 16:00) 

Program: 

1. Přivítání, představení členů .............................................................................................. 2 

2. Organizační záležitosti – jmenovací dekrety, volba zástupce předsedy ................................ 2 

3. Jednací řád komise ......................................................................................................... 2 

4. Využití hotelu Strojař – rámcový stavební program ........................................................... 2 

Příloha - usnesení ....................................................................................................................... 3 

 

Jednání komise zahájil a vedl pan Marek Dostál, předseda komise. Na začátku jednání, v15:30 byla 

komise v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopná. V průběhu jednání se v 16:15 h počet členů 

odchodem Ing. Milana Passingera snížil na 5, komise zůstala usnášeníschopná. Od 16:40 h se komise 

odchodem Ing. Vladimíra Holana stala neusnášeníschopná, počet členů se snížil na 4 členy. 
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1. Přivítání, představení členů 

Úvodní slovo patřilo předsedovi komise p. Marku Dostálovi, který členy přivítal. Následovalo 
představení jednotlivých členů a představení hostů tohoto jednání.  

Komise schválila svým hlasováním navržený program jednání usnesením  KRIDB/01/01/2019. 

2. Organizační záležitosti – jmenovací dekrety, volba zástupce předsedy 

Jmenovací dekrety obdrželi členové komise na začátku jednání. Dle platného jednacího řádu komisí 

Rady města Přerova schváleného Radou města 25.06.2015 řídí jednání komise v době nepřítomnosti 

předsedy pověřený člen komise. Dle návrhu předsedy komise hlasovala o zvolení Ing. Jiřího Běhala 
pověřeným členem komise. Ten se stal dle usnesení komise č. KRIDB/01/02/2019 zástupcem 

předsedy.  
Komise se dohodla, že jednání budou probíhat zpravidla 1x měsíčně, zpravidla v pondělí od 15:30. Dle 

potřeby bude komise svolána častěji. 

3. Jednací řád komise 

Před jednáním obdržela komise k nastudování schválený jednací řád komisí RM. S jednacím řádem byli 

členové komise seznámeni. Organizační pracovnice požádala o řádné omlouvání členů v případě 
nepřítomnosti. Usnesení komise může být přijato pouze, pokud pro návrh usnesení hlasuje 

nadpoloviční většina všech členů, tj. min. 5 členů. V případě menšího množství členů, by byla komise 
neusnášení schopná. Nikdo z přítomných nenavrhl změnu v jednacím řádu. Komise vzala usnesením č. 

KRIDB/01/03/2019 na vědomí znění jednacího řádu komisí RM. 

4. Využití hotelu Strojař – rámcový stavební program 

Předseda komise představil návrh stavebního programu, který byl vytvořen pracovní skupinou pro 

architektonicko-urbanistickou soutěž. Budova by měla sloužit pro bydlení, zejména seniorů a jako 

startovací byty pro rodiny. Na 22 bytů s pečovatelskou službou je poskytována dotace ve výši 600 tis. 
Kč/byt, tj. 13 mil. Kč celkem. Velikost bytů podpořených dotací nesmí přesáhnout 50 m2, byty musí 

splňovat bezbariérové užívání. Ostatních 30-50 původně plánovaných bytů by hradilo ze svého 
rozpočtu město. Hlavní budova mohla být dle uvážení soutěžících snížena. S objektem restaurace se 

počítalo pro vytvoření komunitního centra vč. sálu. 
Budova disponuje 2 výtahy, proto dle předsedy nabízí vertikální rozdělení budovy.  

Paní Pinkasová, vedoucí odboru PRI, informovala o nových návrzích v řešení hotelu Strojař, a to 

využití celé hmoty objektu hotelu (bez bourání pater) a ubourání objektu restaurace a objektu 
trafostanice. Následně se diskutovalo o doplnění 2. vchodu, zřízení recepce nebo využití 1. NP, 

případně i 2.NP pro společné služby.  
V diskusi vyjádřili členové komise své názory, především ponechání objektu restaurace. Dále se 

členové rozhodli postupně seznamovat s tématikou Strojaře a postupném upřesňování zadání veřejné 

zakázky na využití hotelu Strojař.  
 

(Pozn. v 16:15 odchod Ing. Milana Passingera; aktuální počet členů komise 5) 
 

Komise vyjádřila potřebu definovat po prohlídce Strojaře 10 otázek, které se stanou podkladem pro 
nové zadání. Vedoucí odboru PRI připraví pro příští jednání komise materiál s návrhem hlavních otázek 

v řešení budoucího využití hotelu Strojař. K tomuto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
(Pozn. v 16:40 odchod Ing. Vladimíra Holana; aktuální počet členů komise 4) 

1. jednání komise bylo ukončeno v 16:45 h. Další zasedání KRIDB bylo naplánováno na: 04.02.2019. 

V Přerově dne 14.01.2019 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

……………v.r.……………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 01 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 14.01.2019 

 

KRIDB/01/01/2019 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 01. zasedání KRIDB. 

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

 
KRIDB/01/02/2019 Zástupce předsedy – pověřený člen 

KRIDB  schvaluje pana Ing. Jiřího Běhala zástupcem předsedy KRIDB. 

Hlasování: Pro 5 / Proti 0 / Zdržel se 1 - usnesení přijato 

 

KRIDB/01/03/2019 Jednací řád 
KRIDB  bere na vědomí znění jednacího řádu komisí RM. 

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

Termíny dalších jednání komise: 4.2.2019 (od 15:00 h s plánovanou prohlídkou objektu hotelu Strojař) 

 
 

 
 

 
……………v.r.……………….. 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Seznam zkratek: 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 
RM – Rada města  


