
USNESENÍ z 35. schůze Rady města Přerova, konané dne 16.6.2008 

 

1305/35/1/2008 Program 35. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
1. schvaluje program 35. schůze Rady města Přerova konané dne 16. června 2008 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze Rady města Přerova 
 

 

1306/35/2/2008 Veřejná zakázka - úvěr 300 mil. Kč 

Rada města Přerova po projednání: 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,          

ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru ve výši       
do 300 mil. Kč se splatností do 15 let na financování akcí schválených zastupitelstvem města   
v letech 2008-2013. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka                     
od společnosti Dexia Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Türkenstraße 9, A-1092 Vídeň, 
Rakousko, IČ  FN 191772, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,16 % p.a.  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru        
ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 15 let mezi Statutárním městem Přerov a Dexia 
Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Türkenstraße 9, A-1092 Vídeň, Rakousko,                   
IČ FN 191772v s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,16 % p.a. za podmínky, že žádný             
z uchazečů nepodá v zákonné lhůtě námitky. Úvěr bude poskytnut bez zajištění; 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit podpisem smlouvy o úvěru primátora 
Statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. 

 
 

1307/35/3/2008 Projekty pro podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního 
programu  

Rada města Přerova po projednání: 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přípravu a podání žádosti o dotaci        

v rámci 6. výzvy Regionálního operačního programu projektů: 
• Modernizace krytého bazénu v Přerově 
• Zatraktivnění venkovního plaveckého areálu v Přerově 
za podmínky zajištění finančních prostředků 
2. pověřuje Odbor rozvoje přípravou těchto projektů a podáním žádosti do 6. výzvy 
3. schvaluje uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotaci pro 6.výzvu na jmenované 

projekty mezi Statutárním městem Přerovem a poradenskou firmou Asistenční centrum, a.s. 
Most, IČ 63144883. 

 
 

V Přerově dne 16. června 2008 

   
 
 
 
    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                        Mgr. Josef Kulíšek 
primátor města Přerova                                                                                               náměstek primátora  


