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 USNESENÍ  z 97. schůze Rady města Přerova konané dne 2. listopadu 2010 

 

4176/97/1/2010 Program 97. schůze Rady města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 97. schůze Rady města Přerova konané dne 2. listopadu 2010 
 
2. schvaluje Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 97. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

4177/97/2/2010 Tyršův most - výzdoba – schválení smlouvy o dílo 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění mezi akad. mal. Ivanou Šrámkovou, Ruská 112, 10000 Praha 10, CZ 6061201234                
a Statutárním městem Přerovem s nabídkovou cenou 5 686 320 (vč. DPH) na  provedení výtvarné 
výzdoby Tyršova mostu v Přerově - 5 soch, tj. sochy zubra a ptáka, provedené v bronzové slitině          
a skupiny 3 abstrahovaných stromů s iluminací. 
 

 

4178/97/2/2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého 
kraje v roce 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě  o poskytnutí dotace 
ze dne 18.5.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, Bratrská 34, 750 11, IČ 00301825, 
DIČ CZ 00301825 a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460, DIČ CZ 
60609460, ve výši 100.000,- Kč,  na projekt -  Vydání knihy  – publikace o přerovském zámku. 
 
Předmětem dodatku č. 1 budou úpravy  termínů vyčerpání dotace ze dne 30.9.2010 na nový termín 
15.1.2011 a  zpracování vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 15.10.2010 na nový termín                    
do 31.1.2011. V dalším se ujednání smlouvy nemění. 
 

 

4179/97/3/2010 Rozpočtové opatření č. 19 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1, 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu dle 

přílohy č. 2 a závazných ukazatelů dle přílohy č. 3. 
 

 

4180/97/4/2010 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro Statutární město Přerova jím zřízené či založené organizace a 
společnosti – schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách           
o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci „Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky 
elektrické energie pro Statutární město Přerov a jim zřízené či založené organizace                   
a společnosti na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013“. 
 a)   Nabídka s nejnižší cenou části I. veřejné zakázky - dodávka elektřiny v hladině VN 
byla předložena od  společnosti V-Elektra, s. r. o., se sídlem Velké Meziříčí, Hornoměstská 
357/25, IČ 2691072, s nabídkovou cenou 5.778.750,- Kč bez DPH. 
 Na druhém místě byla vyhodnocena nabídka společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Praha 
4  Michle, Duhová 425/1, IČ 27232433, s nabídkovou cenou  5.819.497,- Kč bez DPH    a  na   
třetím  místě  byla vyhodnocena nabídka společnosti Lumius, spol. s r. o., se sídlem Frýdek-
Místek, Míru 3267, IČ 25911945, s nabídkovou cenou 5.869.813,- Kč bez DPH. 

  
 b) Nabídka s nejnižší cenou části II. veřejné zakázky - dodávka elektřiny v hladině NN 

byla předložena od společnosti V-Elektra, s. r. o., se sídlem Velké Meziříčí, Hornoměstská 
357/25, IČ 26910721, s nabídkovou cenou 22.188.690,- Kč bez DPH. 
Na druhém místě byla vyhodnocena nabídka společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Praha 
4 Michle, Duhová 425/1, IČ 27232433, s nabídkovou cenou 22.403.310,- Kč bez DPH a na 
 třetím místě  byla vyhodnocena nabídka společnosti BICORN s. r. o., se sídlem Praha 10, 
 Tiskařská 10/257, IČ 27230112, s nabídkovou cenou 23.811.753,- Kč bez DPH. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování  sdružených  služeb dodávky elektrické energie  

nízkého a vysokého napětí na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013  mezi  Statutárním  
městem Přerovem a společností V-Elektra, s. r. o., se sídlem Velké Meziříčí, Hornoměstská 
357/25, IČ 26910721. 

 
 

V Přerově dne 2. listopadu 2010 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


