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USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Přerova konané dne 22.9.2008 

 

 

1639/42/1/2008 Program 42. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 42. schůze Rady města Přerova konané dne 22. září 2008 
 
2. schvaluje Bc. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 42. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

1640/42/2/2008 Revitalizace hřiště ZŠ Želatovská, Přerov – vyloučení uchazeče a 
zrušení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje dle § 76 odst. 6 zákona č.137/2006 S. o veřejných zakázkách (zákon) uchazeče 

EKKL sportovní povrchy s. r. o., se sídlem Kroměříž, Altýře čp. 582, PSČ 767 01,               
IČ: 26257424 (dále jen „uchazeč“) z další účasti na zadávacím řízení s názvem „Revitalizace 
hřiště ZŠ Želatovská, Přerov“, a to z těchto důvodů: 

 
- uchazeč v nabídce nepředložil kompletně oceněný předmět plnění (nedoložena nabídka na dodávku 
ledové umělé plochy) a předložený výkaz plochy sportovního hřiště neodpovídal požadavku zadávací 
dokumentace, 
 
2. ruší dle § 84 odst. (1) písm. b) zákona zadávací řízení s názvem „Revitalizace hřiště              

ZŠ Želatovská, Přerov“. 
 

 

1641/42/2/2008 Revitalizace hřiště ZŠ Želatovská, Přerov – schválení zadávacího 
řízení II. 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných                

k úplnému dokončení stavby : Revitalizace hřiště ZŠ Želatovská, Přerov, v souladu                  
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) veřejnou zakázkou 
malého rozsahu a v souladu s  § 12 zákona, kdy zde platí obecná výjimka z působnosti zákona 
dle ust. 18 odst. 3 zákona. 

 
2. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti: 
 
  Uchazeč    IČ  
 JM Demicarr s.r.o. Slavkov u Brna  634 89 163 
 EKKL – sportovní povrch s.r.o. Kroměříž 262 57 424 
 Sportechnik Bohemia s.r.o. Praha  496 18 555 
 Pragosport a.s. Praha    186 28 010 
 Tennis Zlín a.s. Zlín    469 75 764 
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3. jmenuje komisi investiční jako komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.  
 

 

V Přerově dne 22.9.2008 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 
        primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Bc. Jaroslav Čermák 
         člen Rady města Přerova 

 


