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USNESENÍ ze 73. schůze Rady města Přerova konané dne 15.10.2009 

 

2920/73/1/2009 Program 73. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 73. schůze Rady města Přerova konané dne 15. října 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 73. schůze 

Rady města Přerova. 
 

 

2921/73/2/2009 Tyršův most přes řeku Bečvu – schválení nejvhodnější nabídky 

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

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky  na realizaci veškerých prací a dodávek  nutných          
k úplnému dokončení stavby „Tyršův most přes řeku Bečvu“. Nejvýhodnější nabídka byla 
předložena od společnosti Skanska DS a. s. Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00,                   
IČ 26271303, s nabídkovou cenou ve výši 96 995 833,30 Kč bez DPH ( 115 425 041,62 Kč 
vč. DPH). Na druhém pořadí byla vyhodnocena nabídka  společnosti Metrostav a. s., Praha 8, 
Koželužská 2246, PSČ 180 00, s nabídkovou cenou 102 463 639,94 bez DPH (121 931 731,52 
Kč vč. DPH) a na třetím pořadí se umístila společnost SMP CZ, a. s., Praha 6, Evropská 
1692/37, PSČ 160 41, IČ 27195147, s nabídkovou cenou 107 500 237,96 Kč bez DPH        
(127 925 283,17 Kč vč. DPH). 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností Skanska 

DS a. s. Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00, IČ 26271303, s nabídkovou cenou ve výši      
96 995 833,30 Kč bez DPH ( 115 425 041,62 Kč vč. DPH). 

 
3. konstatuje že rozhodnutí pod bodem č. 2. nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele ( § 111 a § 110 zákona). 
 

 

2922/73/3/2009 Kino Hvězda Přerov – digitalizace  – schválení úpravy výzvy 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravu výzvu k podání nabídky  na realizaci veškerých 
prací a dodávek  nutných k úplnému předání a zprovoznění dodávky technologie digitální projekce 2D 
a 3D filmů v kinosále Hvězda v Přerově. Úprava se týká bodu 5.3.3 Vymezení minimální úrovně 
kvalifikačního předpokladu dle § 55 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to tak, že limit 
100 mil. Kč se mění na 30 mil. Kč. Ostatní podmínky výzvy zůstávají neměnné. 

 

2923/73/3/2009 Svěřenecká smlouva mezi statutárním městem Přerov, společností 
PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, a 
Mgr. Zuzanou Geroldovou, notářem se sídlem v Přerově, Dr. Skaláka 
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 schvaluje uzavření svěřenecké smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako složitelem svěřeného 
majetku, společností PCP Estate s.r.o., IČ 27608484, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, jako 
oprávněným k převzetí svěřeného majetku a Mgr. Zuzanou Geroldovou, notářem se sídlem v Přerově, 
Dr. Skaláka 3, jako správcem svěřeného majetku, na jejímž základě Mgr. Zuzana Geroldová přijme do 
notářské úschovy částku 3.700.000,-Kč jako kupní cenu dle kupní smlouvy, na jejímž základě 
společnost PCP Estate s.r.o. jako prodávající převede do vlastnictví statutárního města Přerova jako 
kupujícího následující nemovitosti. 
 
- bytovou jednotku č.3216/9 v budově č.p.3216, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemcích p.č.1190/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, p.č.1190/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 5 m2, p.č.1193/15 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 a podíl id. 
4501/147672 na společných částech budovy č.p.3216 a pozemcích p.č.1190/1 a p.č.1190/3 v 
katastrálním území Přerov, včetně vybavení bytové jednotky č.3216/9, 
 
- bytovou jednotku č.3216/18 v budově č.p.3216, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemcích p.č.1190/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 447 m2, p.č.1190/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 5 m2, p.č.1193/15 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 a podíl id. 
4385/147672 na společných částech budovy č.p.3216 a pozemcích p.č.1190/1 a p.č.1190/3 v 
katastrálním území Přerov, včetně vybavení bytové jednotky č.3216/18, 
 
- garáž č.3215/113 v budově č.p.3215, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č.1233/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1119 m2 a podíl id. 2026/143828 na společných 
částech budovy č.p.3215 a pozemku p.č.1233/2 v katastrálním území Přerov, 
 
- garáž č.3215/114 v budově č.p.3215, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č.1233/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1119 m2 a podíl id. 2072/143828 na společných 
částech budovy č.p.3215 a pozemku p.č.1233/2 v katastrálním území Přerov. 

 

V Přerově dne 15.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch      Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
primátor města Přerova                           náměstkyně primátora města Přerova 
 


