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 USNESENÍ  z 13. schůze Rady města Přerova konané dne 20. června 2011 

 

668/13/1/2011 Program 13. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 13. schůze Rady města Přerova konané dne 20. června 2011 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

669/13/2/2011 Projekty IPRM – Stavební úpravy domu Denisova 6 -12, Husova 7, 
Husova 9, Jižní čtvr ť II/5, Jižní čtvr ť III/6,7 a  Jižní čtvr ť IV/4,5 
Přerov – vyloučení uchazeče, schválení nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky  na kompletní obstarání všech 

prací, služeb a dodávek souvisejících s regenerací a revitalizací bytových  objektů v Přerově: 
  1. „Bytový dům Denisova 6,8,10,12 v Přerově“ 
  2. „Bytový dům Husova 7 v Přerově“ 
  3. „Bytový dům Husova 9 v Přerově“ 
  4. „Bytový dům Jižní čtvrť II/5 v Přerově“ 
  5. „Bytový dům Jižní čtvrť III/6,7 v Přerově“ 
  6. „Bytový dům Jižní čtvrť IV/4,5 v Přerově“ 

v souladu s ustanovením § 77 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) uchazeče – PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov,                
IČ 27769585 z důvodu nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 

 
2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na kompletní 

obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s regenerací a revitalizací bytových  
objektů v Přerově (viz bod 1). Nejvhodnější nabídka byla předložena od společnosti PTÁČEK 
– pozemní stavby s.r.o., se sídlem Kojetín, Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ 25896873               
s nabídkovou cenou 33 540 813,- Kč  bez DPH (36 894 894,- Kč vč. DPH) 

 
3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem 

Kojetín, Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ 25896873  s nabídkovou cenou 33 540 813,- Kč  bez 
DPH (36 894 894,- Kč vč. DPH) 

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

námitek dle § 110 odst. (4) a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona 
 

 

670/13/3/2011 Náhradník na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zánik mandátu paní Ing. Jarmily Havlíčkové dle § 55  odst. 2. písm. c) zák.    

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
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2 bere na vědomí, že v souladu s § 56 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí       
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členem Zastupitelstva města 
Přerova stává od 14. června 2011 náhradník pan Ing. Michal Špalek. 

 
 

V Přerově dne 20. června 2011 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


