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 USNESENÍ  32. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2012 

 

1315/32/1/2012 Program 32. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2012 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 32. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2012 
 
2. schvaluje pana Michala Záchu, DiS. ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

1316/32/2/2012 Přerovské listy - námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení 
zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1272/30/9/2012 z 30. schůze Rady města Přerova konané dne 9. února 

2012, kterým zrušila zadávací řízení na komplexní vydavatelské a distribuční služby               
na zpracování měsíčníku „Přerovské listy“, 

 
2. ukládá hodnotící komisi v termínu do 20. března 2012 provést nové posouzení a hodnocení   

doručených nabídek 
 

 

1317/32/3/2012 Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1173/27/5/2012 bod 2. z 27. schůze Rady města Přerova konané dne       

18. ledna 2012, kterým rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona            
o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku „Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň“, která byla předložena                  
od společnosti STAVBEST Morava a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 961/14, 750 02 Přerov, 
IČ: 285 72 947, s nabídkovou cenou ve výši 1 857 949,- Kč bez DPH, tj. 2 229 539,- Kč        
vč. DPH 

 
2. ruší své usnesení č. 1173/27/5/2012 bod 3. z 27. schůze Rady města Přerova konané dne       

18. ledna 2012, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, 
jako objednatelem a společností STAVBEST Morava a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 961/14, 
750 02 Přerov, IČ: 285 72 947, jako zhotovitelem, na provedení díla „M ěstský hřbitov Přerov, 
stará část – obřadní síň“ s nabídkovou cenou 1 857 949,- Kč bez DPH, tj. 2 229 539,- Kč       
vč. DPH, za podmínky finančního krytí. 

 
3. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky s 2. nejnižší 
nabídkovou cenou na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Městský hřbitov 
Přerov, stará část – obřadní síň“, která byla předložena od společnosti Středomoravské stavby 
s.r.o., se sídlem Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 496 89 053, s nabídkovou 
cenou ve výši 1 863 801,82 Kč bez DPH, tj. 2 236 562,22 Kč vč. DPH. 
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4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem            
a společností Středomoravské stavby s.r.o., se sídlem Svépomoc I 2012/51, 750 02 Přerov I – 
Město, IČ: 496 89 053, jako zhotovitelem, na provedení díla „M ěstský hřbitov Přerov, stará 
část – obřadní síň“ s nabídkovou cenou 1 863 801,82 Kč bez DPH, tj. 2 236 562,22 Kč          
vč. DPH. 

 
5. konstatuje, že usnesení pod body 3. - 4. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 

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

 

V Přerově dne 5. března 2012 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


