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ZÁPIS 

 

z 16. schůze Rady města Přerova konané dne 11. srpna 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení         primátor 

       
2. Rozvojové a investiční záležitosti      Mgr. Kulíšek 
 
3. Různé         primátor 
 
4. Závěr         primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Jaroslav Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Radovan 
Rašťák, Ing. Michal Špalek, Bc. Václav Zatloukal, Michal Zácha, DiS.   
 
 
C.  Omluveni:    
    Ing. Tomáš Dostal     
    Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 
     Ing. Jiří Bakalík  - tajemník MMPr 
 
 
D.  Dále přítomni:   

Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 
 
 
E.  Hosté:    
    Mgr. Petr Karola  - vedoucí odboru vnitřní správy 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí kanceláře primátora 
Ing. Zdeněk Dostál             - pracovník odboru správy majetku a               

komunálních služeb 
     
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 16. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  11. srpna 2011 v 8.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova  za přítomnosti 9 členů Rady města.  
Omluveni byli:   Ing. Tomáš Dostal,  Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková. 
 
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 9 pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 16. schůze Rady města byl navržen náměstek primátora pan Michal 
Zácha, DiS. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9 pro jednomyslně. 
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761/16/1/2011 Program 16. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje   program 16. schůze Rady města Přerova konané dne 11. srpna 2011 
 
2. schvaluje  pana Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 16. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 

2.  ROZVOJOVÉ   A   INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Karola v 8.12 hodin. 

762/16/2/2011 Energetické opatření – zateplení objektů budov ZŠ Želatovská              
v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
VARIANTA   I.: 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci „Energetické opatření – zateplení objektů       

ZŠ Želatovská v Přerově“ v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zjednodušeným podlimitním 
řízením 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 38 a § 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci dle přílohy č. 1 
 
3. schvaluje vyzvané zájemce a to: 
 
 

  Obchodní společnost, dodavatel IČ 
1. PROFISTAV PŘEROV a.s. 

K Moštěnici 265/8a, Přerov VI - Újezdec 
253 95 653 

2. Středomoravské stavby s.r.o. 
Svépomoc I  2012/51, Přerov I 

496 89 053 

3. ZAK PLUS – stavba s.r.o. 
Brabansko 242/3, Přerov I 

258 26 069 

4. Ptáček – pozemní stavby s.r.o. 
Podvalí 629, Kojetín I 

258 96 873 

5. PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov I 

277 69 585 

6. RAPOS, spol. s r.o.  
Nerudova 325, Holešov 

255 04 487 

7. BJM  Přerov s.r.o. 
Na Odpolední 363/10, Přerov I 

258 65 021 
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4. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek   
a hodnotící komisi ve složení: 

 

Členové komise   Náhradník komise   
Ing. Lenka Horáčková projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 
Ing. Eva Zapletalová projektant Ing.arch. František Lukáš projektant 

Mgr.Přemysl Dvorský zadavatel p. Ludmila Tomaníková zadavatel 
p. Ladislav Mlčák zadavatel p. Jan Jüttner   zadavatel 
Mgr. Hluzín Dušan zadavatel p. Čestmír Hlavinka zadavatel 
 
5. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje uzavřením dodatku č. 1 k mandátní 

smlouvě ze dne 22.7.2011 mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem a zadavatelem     
a společností BM asistent, s.r.o., IČ: 26796350, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 
1142/42, jako mandatářem, jejímž předmětem je zajištění zadávacích řízení veřejné zakázky 
„Energetické opatření – zateplení objektů budov ZŠ Želatovská v Přerově“ s odměnou 
mandatáře ve výši 60 000,- Kč bez DPH. 
 Předmětem dodatku č. 1 bude změna termínu pro činnosti mandatáře vyplývající         
z mandátní smlouvy, které je mandatář v rámci I. etapy představující činnosti spojené               
s přípravou textu oznámení o zakázce a jeho zveřejnění, povinen provést nejpozději                
do 10.8.2011, na termín nejpozději do 15.8.2011, a to tak, že stávající ujednání posledního 
odstavce čl. I. odst. 2 mandátní smlouvy ve znění: 

 
„ Činnosti, které je mandatář povinen v rámci I. etapy provést, je povinen uskutečnit nejpozději 
do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení údajů v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci, 
nejpozději však do 10.8.2011. O výsledku činnosti mandatáře v rámci I. etapy bude sepsán 
protokol.“ 

       
 se nahrazuje textem: 

 „Činnosti, které je mandatář povinen v rámci I. etapy provést, je povinen uskutečnit 
nejpozději do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení údajů v oznámení o zakázce a zadávací 
dokumentaci, nejpozději však do 15.8.2011. O výsledku činnosti mandatáře v rámci I. etapy 
bude sepsán protokol.“ 

 
V ostatním se text mandátní smlouvy nemění. 
 

VARIANTA II 

1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci „Energetické opatření – zateplení objektů ZŠ   
Želatovská v Přerově“ v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), užším řízením 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 28 a § 44 zákona výzvu k podání nabídky a zadávací 

dokumentaci dle přílohy č. 1 
 
3. ustanovuje dle §§ 59, 71 a 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek a 

hodnotící komisi ve složení: 
 

Členové komise   Náhradník komise   

Ing. Lenka Horáčková projektant Ing. Tomáš Grapl projektant 

Ing. Eva Zapletalová projektant Ing.arch. František Lukáš projektant 

Mgr.Přemysl Dvorský zadavatel p. Ludmila Tomaníková zadavatel 
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p. Ladislav Mlčák  zadavatel  p. Jüttner Jan zadavatel 

Mgr. Dušan Hluzín zadavatel p. Čestmír Hlavinka zadavatel 
 
4. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje uzavřením dodatku č. 1 k mandátní 

smlouvě ze dne 22.7.2011 mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem a zadavatelem a 
společností BM asistent, s.r.o., IČ: 26796350, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 
1142/42, jako mandatářem, jejímž předmětem je zajištění zadávacích řízení veřejné zakázky 
„Energetické opatření – zateplení objektů budov ZŠ Želatovská v Přerově“ s odměnou 
mandatáře ve výši 60 000,- Kč bez DPH. 
 Předmětem dodatku č. 1 bude změna termínu pro činnosti mandatáře vyplývající z mandátní 
smlouvy, které je mandatář v rámci I. etapy představující činnosti spojené s přípravou textu 
oznámení o zakázce a jeho zveřejnění, povinen provést nejpozději do 10.8.2011, na termín 
nejpozději do 15.8.2011, a to tak, že stávající ujednání posledního odstavce čl. I. odst. 2 
mandátní smlouvy ve znění: 

 
 „Činnosti, které je mandatář povinen v rámci I. etapy provést, je povinen uskutečnit nejpozději 
do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení údajů v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci, 
nejpozději však do 10.8.2011. O výsledku činnosti mandatáře v rámci I. etapy bude sepsán 
protokol.“ 

       
 se nahrazuje textem: 

„ Činnosti, které je mandatář povinen v rámci I. etapy provést, je povinen uskutečnit nejpozději 
do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení údajů v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci, 
nejpozději však do 15.8.2011. O výsledku činnosti mandatáře v rámci I. etapy bude sepsán 
protokol.“ 

 
 V ostatním se text mandátní smlouvy nemění. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Rašťák v 8.29 hodin – je přítomno 8 radních. 
 
 
Diskuse: 
Ing.Lajtoch: 
- Navrhl doplnit:  Certifikát systému řízení jakosti dle českých technických norem ČSN 

ISO 9000, certifikát  řízení z hlediska ochrany životního prostředí ČSN 14000 a certifikát 
systému bezpečnosti a ochrany zdraví ISO 18000. Práce musí dělat firmy, které mají 
certifikaci. Tato kritéria byla schválena pro Městský dům  a obdobná i pro základní školy -   
při hlasování bylo pro 8 jednomyslně 

- Výzva  k podání nabídky – bod 7.5 – celková výše všech subdodávek nesmí přesáhnout 
hranici 40% celkové ceny veřejné zakázky (zůstává stejné jak je)  – dodavatel předloží do 
tabulky subdodavatele nad 10% subdodavatelských prací:  při hlasování bylo pro 7, 1 se 
zdržel. 

- Zadávací dokumentace -  F.5 Technické kvalifikační předpoklady – a) seznam stavebních 
prací –  Změna - 2 stavby za 7 mil Kč za 5 let  – při hlasování bylo pro 8 jednomyslně. 

Hlasování o celém materiálu ve variantě I. :   při hlasování bylo pro 8 jednomyslně. 
 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola v 8.50 hodin. 
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763/16/2/2011 Protipovodňová opatření na nábř. Dr. E. Beneše a u Tenisové haly 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s Povodím Moravy s. p. 

zpracováním  studie a následných projektových dokumentací protipovodňových opatření  na 
nábř. Dr. Edvarda Beneše a na nábřeží u tenisové haly. 

Odpovídá: Ing. P. GALA 

Termín: 30.9.2011 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

2219   410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) - 
akce org. 500226 –  Jižní  čtvrť I, Přerov - 
komunikace - II. etapa 

630,0 - 200,0 430,0 

  6121    Budovy, haly a stavby  - 200,0  

2331   410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) -  
akce org. 500227 – Protipovodňová opatření 
na nábř. Dr. E. Beneše 

0,0 + 200,0 200,0 

  6121    Budovy, haly a stavby  + 200,0  
 
 
Na základě diskuse bylo upraveno usnesení v bodě 1) – doplnit ...  studie a následných projektových 
dokumentací ...  - viz. znění usnesení výše. 
Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 
 
 
 

 

3.  RŮZNÉ 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Ing. Dostál v 8.59 hodin. 

764/16/3/2011 IPRM 2011-Bytový fond-schválení  smlouvy  na realizaci stavebních 
prací nad rámec projektových dokumentací 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PTÁČEK – 
pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ 258 96 873  na stavební práce související           
s realizací investiční akce „Regenerace  a revitalizace bytových domů v IPRM v Přerově.“                    
s nabídkovou cenou  2 621 003,00 Kč (bez DPH). 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 
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Termín: 30.8.2011 
 

Ing. Lajtoch: 
- vedoucí odboru rozvoje předloží na jednání Rady města Přerova písemně odborné 

stanovisko, zda jsme byli povinni a proč provádět všechny práce, které nejsou uznatelnými 
náklady pro Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Ing. Dostál v 9.06 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná Ing. Novotná v 9.07 hodin. 

765/16/3/2011 Zahraniční pracovní cesta - Bardejov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 
Přerova do slovenského Bardejova ve složení Ing. Jiří Lajtoch, Bc. Václav Zatloukal, Michal 
Zácha DiS., s řidičem, která se uskuteční ve dnech 25.-28.8. 2011 při příležitosti tradičního 
"Bardejovského jarmoku". 
 
Na základě diskuse byli do delegace navrženi Ing. Jiří Lajtoch, Bc. Václav Zatloukal, Michal Zácha 
DiS. 
Hlasování o doplněném usnesení:  Usnesení bylo přijato jednomyslně 8 hlasy pro. 
 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla Ing. Novotná v 9.10 hodin. 
 
 
 
 
Pan Zácha, DiS.: 

� Podnět – garance projektových kanceláří za kvalitu projektů 
Ing. Lajtoch: 
Rada města Přerova ukládá náměstkovi primátora Mgr. Kulíškovi ve spolupráci s odborem rozvoje 
a odborem vnitřní správy připravit na jednání Rady města materiál týkající se vyměření sankcí  
projektovým kancelářím v případě navýšení  zakázky - záruka  kvality jejich  práce. 
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4.  ZÁVĚR 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 16. schůzi Rady města Přerova dne 11. srpna 2011 v 9.30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 12. srpna 2011 

 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                            Michal Zácha, DiS. 
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


