
Pořadové číslo:  2/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, akce přecházející 

do roku 2023 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí přehled zrealizovaných a ukončených investičních akcí v roce 2022 

 

2 bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2022 do roku 2023 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic připravil pro zastupitelstvo města přehled investičních akcí, které byly 

realizovány Odborem řízení projektů a investic v roce 2022 a dále přehled investičních akcí nad 500 

tis. Kč, přecházejících z roku 2022 do roku 2023.  

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic, komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 

provádění staveb města, a to od předání staveniště zhotoviteli až po předání stavby budoucímu 

uživateli a předání podkladů pro vyvedení z nedokončených akcí nad 500 tis. Kč. Investiční akce nad 

2.000,0 tis. Kč jsou realizovány Odborem řízení projektů a investic na základě uzavřených smluv o 

dílo. Na každou akci bylo oddělením PZD provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel investiční 

akce a uzavřena smlouva o dílo. Odbor řízení projektů a investic v roce 2022 zrealizoval, případně 

zahájil realizaci schválených investičních akcí. Seznam zrealizovaných a ukončených investičních akcí 

je uveden v Příloze č. 1.  

Seznam přecházejících investičních akcí z roku 2022 do roku 2023 je uveden v Příloze č. 2. 

U obou seznamů se jedná o stav k datu 31.10. 2022.  

  

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  



Rada města na své 4. schůzi dne 24.11.2022 projednala materiál "Investiční akce nad 500 tis. Kč 

zrealizované a ukončené v roce 2022, akce přecházející do roku 2023" a vydala usnesení č. 

68/4/7/2022 
Rada města Přerova po projednání: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí přehled zrealizovaných a ukončených 

investičních akcí v roce 2022, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí přehled přecházejících investičních akcí 

z roku 2022 do roku 2023. 

  

  

Příloha č. 1 – Zrealizované a ukončené investiční akce nad 500 tis. Kč v roce 2022 

Příloha č. 2 – Přecházející investiční akce nad 500 tis. Kč do roku 2023  

 

 


