
 USNESENÍ z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2012 

 

1238/29/1/2012 Program 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2012 
 
2. schvaluje pana Mgr. Josefa Kulíška ověřovatelem usnesení a zápisu 29. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

1239/29/3/2012 Přerovská rozvojová, s.r.o. - změna statutárních orgánů, změna sídla  

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 stávajícího jednatele společnosti  
 - pana Ivo Kropáče,  
  
 b) jmenování jednatele: 

- pana Ing. Jaroslava Čermáka,  
 
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. 

 
 

1240/29/3/2012 Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. 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 
Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací    
v územní samosprávě města Přerova“ uchazeče RELSIE spol. s r.o., se sídlem Na Stárce 
1201/12, 150 00 Praha 5, IČ: 624 17 339, pro nesplnění technických kvalifikačních 
předpokladů podle § 56 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 
Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací    
v územní samosprávě města Přerova“ uchazeče AutoCont CZ a.s., se sídlem Nemocniční 
987/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 476 76 795, pro nesplnění technických 
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, 

 



3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat          
a informací v územní samosprávě města Přerova“, která byla předložena od společnosti 
EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, IČ: 270 73 301, 

 
4. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem a společností EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15, 120 00 
Praha 2, IČ: 270 73 301, jako zhotovitelem, na zpracování Projektové dokumentace                 
a souvisejících poradenských služeb „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 
města Přerova“ s nabídkovou cenou 500 000,- Kč bez DPH, tj. 600 000,- Kč vč. DPH,            
za podmínky finančního krytí, 

 
5. konstatuje, že usnesení pod body 1. – 2. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

V Přerově dne 27. ledna 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 


