
 1 

ZÁPIS 

 

z 28. schůze Rady města Přerova konané dne 23. ledna 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       
2. Finanční záležitosti        primátor 
 
3. Investiční záležitosti       Zácha, DiS. 
 
4. Různé         primátor 

      
5. Závěr         primátor 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající:   Ing. Jiří Lajtoch      
 
 
 
B. Členové Rady města: 
 
Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jaroslav Čermák, p. Čestmír Hlavinka, Mgr. Dušan Hluzín, Mgr. Josef 
Kulíšek , Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková,  Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, 
DiS., Bc. Václav Zatloukal  
 
 
 
C.  Omluveni:        
     
 
 
D.  Dále přítomni:  Ing. Jiří Bakalík  - tajemník MMPr 
    Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace 
    Mgr. Bohuslav Přidal  - tiskový mluvčí 
 
 
 
E.  Hosté:    

Oldřiška Sedláčková  - vedoucí odboru ekonomiky 
    Mgr. Petr Karola  - vedoucí odboru vnitřní správy 
    Mgr. Zdeněk Vojtášek  - vedoucí odboru správy majetku 
 
 
 
F. Zapisovatelka  Ludmila Schönová 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZAHÁJENÍ  
 
Jednání 28. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne  23. ledna 2012                
v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 11 členů Rady 
města.  
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
 
 
Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
Ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze Rady města byl navržen náměstek primátora pan          
Mgr. Dušan Hluzín. 
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
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1231/28/1/2012 Program 28. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 28. schůze Rady města Přerova konané dne 23. ledna 2012 
 
2. schvaluje Mgr. Dušana Hluzína ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze Rady města 

Přerova 
 
 
 

 

2. FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

 

 

3.  INVESTIČNÍ   ZÁLEŽITOSTI  

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní pí Sedláčková a Mgr. Karola v 9.07 hodin. 

1232/28/3/2012 Veřejná zakázka - úvěr do výše 100 mil. Kč 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky o poskytnutí úvěru ve výši do 100 mil. Kč, která byla předložena        
od společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 144 00 Praha 4,             
IČ: 452 44 782, s nabídkovou cenou ve výši 2 560 954,67 Kč (úrokové náklady). 

 
2. konstatuje, že usnesení pod bodem 1 nabude platnosti po uplynutí lhůty pro podání námitek 

dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 

 

1233/28/3/2012 Úvěr 100 mil. Kč - uzavření smlouvy 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o přijetí úvěru ve výši do 100 mil. Kč se splatností do 31.12.2014 mezi statutárním městem 
Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 11  Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 
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1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR+0,95 % p. a., za podmínky, 
že žádný z uchazečů nepodá v zákonné lhůtě námitky. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.  
Účelem úvěru je financování projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 
Přerova". 
 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.21 hodin. 
 
 
 

 

1234/28/3/2012 Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa – veřejná zakázka        
na realizaci stavby 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. vylučuje v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ uchazeče M – SILNICE 
a.s., se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ: 421 96 868, pro neúplnost nabídky dle § 71 odst. 8 
zákona. 

 
2. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ uchazeče IDS – Inženýrské 
a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, 779 00  Olomouc,                     
IČ: 258 69 523, pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů –  uchazeč nedoložil 
reference v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách (nejméně 
pět staveb podobného charakteru, z nichž každá byla v objemu 10 mil. Kč bez DPH, kdy 
součástí zhotovené stavby bylo i provedení komunikací, cyklostezek, chodníků, parkovišť        
a veřejného osvětlení vč. kabelových rozvodů), 

 
3. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona z další účasti na veřejné zakázce          

na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ uchazeče Sdružení JIŽNÍ 
PŘEDPOLÍ TYRŠOVA MOSTU V PŘEROVĚ sdružující PB SCOM s.r.o., se sídlem Boženy 
Němcové 685, 753 01 Hranice I – Město,  IČ: 253 97 087, a PSS Přerovská stavební a.s., 
sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I –  město, IČ: 277 69 585, pro nesplnění 
technických kvalifikačních předpokladů – uchazeč nedoložil reference v souladu s požadavky 
zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách (nejméně pět staveb podobného charakteru,    
z nichž každá byla v objemu 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí zhotovené stavby bylo             
i provedení komunikací, cyklostezek, chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení vč. 
kabelových rozvodů), 

 
4. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona z další účasti na veřejné zakázce          

na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ uchazeče HORSTAV 
Olomouc, spol. s r. o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00 Olomouc, IČ: 451 95 706,                  
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pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů – uchazeč nedoložil reference v souladu 
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách (nejméně pět staveb podobného 
charakteru, z nichž každá byla v objemu 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí zhotovené stavby 
bylo i provedení komunikací, cyklostezek, chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení vč. 
kabelových rozvodů), 

 
5. vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona z další účasti na veřejné zakázce          

na realizaci stavby „Jižní předpolí Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ uchazeče TOMI-
REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka č.p. 2514/4,  796 01  Prostějov,  IČ: 255 08 571 pro 
nesplnění technických kvalifikačních předpokladů – uchazeč nedoložil reference v souladu      
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách (nejméně pět staveb podobného 
charakteru, z nichž každá byla v objemu 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí zhotovené stavby 
bylo i provedení komunikací, cyklostezek, chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení vč. 
kabelových rozvodů), 

 
6. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nabídky ekonomicky 

nejvýhodnější na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Jižní předpolí Tyršova 
mostu Přerov, 1. etapa“, která byla předložena od společnosti SATES MORAVA spol. s r. o., 
se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530, 

 
7. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            

a společností SATES MORAVA spol. s r. o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01  
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 jako zhotovitelem, na provedení díla „Jižní předpolí 
Tyršova mostu Přerov, 1. etapa“ s nabídkovou cenou 9 227 286,00 Kč bez DPH,                     
tj. 11 072 744 Kč vč. DPH, za podmínky finančního krytí, 

 
8. konstatuje, že usnesení pod body 6. – 7. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona. 
 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 
 

 

4.  RŮZNÉ 

1235/28/4/2012 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a zajištění servisu č. SML/669/2011        
ze dne 4.8.2011 uzavřenou se společností TESCO SW, a.s., se sídlem 
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc-Hodolany, IČ 25892533 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a zajištění 
servisu č. SML/669/2011 ze dne 4.8.2011 mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem             
a společností TESCO SW, a.s., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc-Hodolany,             
IČ 25892533, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 bude částečná změna seznamu licencí,          
a to jak názvů, tak počtů licencí tak, aby v návaznosti na změnu názvů a technologii produktů výrobce 
licence bylo realizováno plnění citované smlouvy o dílo zhotovitelem dle aktuálních licencí. 
Uzavřením dodatku č. 1 se nemění cenová ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 4.8.2011.  
V ostatním se text smlouvy o dílo nemění.  
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Text dodatku č. 1 je přílohou této předlohy. 
 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Karola v 9.33 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byla přizvaná pí Sedláčková v 9.33 hodin. 

4.2 Přerovská rozvojová, s.r.o. - změna statutárních orgánů, změna sídla  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch. 
 
Rada města Přerova po projednání 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout valné hromadě obchodní společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 
1499/7, PSČ 750 02, jejíž působnost vykonává Rada města Přerova, změnu statutárních 
orgánů této obchodní společnosti, a to  

 a) odvolání stávajících jednatelů společnosti  
 - pana Ivo Kropáče,   a  

- pana Ing. arch. Vladimíra Petroše,  
  
 b) jmenování těchto jednatelů: 
 - pana/paní ....................................., bytem ............................................. a 

- pana/paní ....................................., bytem .............................................. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu sídla obchodní společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ: 27831337, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 
1499/7, PSČ 750 02 na adresu Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02. 

 
 
Předkladatel materiálu primátor Ing. Lajtoch materiál  stáhl. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešla pí Sedláčková v 9.40 hodin. 
 
 
 

 

Na jednání Rady města Přerova byl přizván Mgr. Vojtášek v 9.41 hodin. 

1236/28/4/2012 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
nebytového prostoru v objektu administrativy č.p.  1117, příslušném    
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  2294/2 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2      
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 31, o výměře 41 m2 mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením Agentura 4U, se sídlem 
Přerov I - Město, Kosmákova 2827/42, IČ 22865721, jako nájemcem. Nájem bude uzavřen    
na dobu určitou, 29 dnů, s účinností od podpisu smlouvy. Výše nájemného bude 652,-Kč. 
Účelem nájmu bude využití prostoru jako recyklační dílna pro zpracování elektroodpadu 
kolektivními systémy fy ASEKOL. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 
samostatně. 

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK 

Termín: 31.1.2012 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2      
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 31, o výměře 41 m2 . 

 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 

 

1237/28/4/2012 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova části 
pozemku p.č.  5733/8 v k.ú. Přerov    

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Michal Zácha, DiS. 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 
převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5733/8, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m2, v k.ú.Přerov, z vlastnictví SENSUS s.r.o., se sídlem Kojetínská 
17, Přerov, IČ 476695535, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
Na prodej části pozemku p.č. 5733/8, v k.ú. Přerov, bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Kupní  smlouva bude uzavřena po výstavbě parkoviště, do 90 dnů ode dne vyhotovení geometrického 
plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a znaleckého posudku.  
Převod bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
statutární město Přerov. 
 
 
Při hlasování bylo 11 pro jednomyslně. 
 
 
 
Z jednání Rady města Přerova odešel Mgr. Vojtášek v 9.46 hodin. 
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5.  ZÁVĚR 

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 28. schůzi Rady města Přerova dne 23. ledna 2012 v 10.00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 23. ledna 2012 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                        Mgr. Dušan Hluzín 
primátor města Přerova                                                                       náměstek primátora města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


