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ZÁPIS

z 35. schůze Rady města Přerova konané dne 29. března 2012

PROGRAM:
---------------

1. Zahájení primátor

2. Stavební úpravy ZŠ U tenisu                primátor

3. 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.

C.  Omluveni: Michal Zácha, DiS.
Bc. Václav Zatloukal

D.  Dále přítomni:
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Bc. Lenka Chalupová - vedoucí odd. komunikace    

E.  Hosté: Mgr. Petr Karola - vedoucí odboru vnitřní správy
Ing. Hana Mikulová - vedoucí odd. projekt.řízení

F. Zapisovatelka Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 35. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Jiří Lajtoch dne 29 března 2012                
v 8.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. 
Omluveni:  Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal.

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:     Při hlasování bylo 9 pro jednomyslně.

Ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze Rady města byl navržen Mgr. Radovan  Rašťák.
Hlasování o ověřovateli:   Při hlasování bylo 9  pro jednomyslně.
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1365/35/1/2012 Program 35. schůze Rady města Přerova konané dne 29. března 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 35. schůze Rady města Přerova konané dne 29. března 2012

2. schvaluje pana Mgr. Radovana Rašťáka ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze Rady 
města Přerova

2. STAVEBNÍ   ÚPRAVY  ZŠ   U  TENISU

Na jednání Rady města Přerova byli přizvaní Ing. Hana Mikulová a Mgr. Petr Karola v 8.30 hodin.

1366/35/2/2012 Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor objektu Základní 
školy U Tenisu"

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Michal 
Zácha, DiS.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje  se neusnesla schválit zadání veřejné zakázky na "Zajištění energetických úspor 
objektu Základní školy  U Tenisu" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1  písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),             
v užším řízení, za podmínky schválení rozpočtového krytí,

2. schvaluje se neusnesla schválit výzvu k podání nabídky a kvalifikační dokumentaci dle 
přílohy č. 1 – 2

3. ustanovuje se neusnesla ustanovit dle § 59, 71 a 74 zákona komisi pro posuzování 
kvalifikace, pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:

Komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace

Jiří Raba člen

Ing. Radek Kochta člen, garant veřejné zakázky za spol. APC Colsulting s.r.o.

Ing. Šárka Goldmannová člen, garant veřejné zakázky za spol. APC Colsulting s.r.o.

Komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace provede i výběr (stanovení pořadí) zájemců 
podle objektivních kritérií pro omezení počtu zájemců, který bude sloužit zadavateli k omezení počtu 
zájemců v zadávacím řízení.

Hodnotící komise

Člen Náhradník

zástupce zadavatele

člen
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člen s odbornou způsobilostí Ing. David Tunkl (Rota Group) Ing. Josef Brejcha(Rota Group)

člen s odbornou způsobilostí Jiří Raba Mgr. Drahomíra Dučáková

člen s odbornou způsobilostí Ing. Radek Kochta (APC Cons.) Ing. Šárka Goldmannová (APC Cons.)

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit se neusnesla podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)    16 808,0 * - 2 525,0 14 283,0

3113 510  Investiční akce (org. 500175
– ZŠ U tenisu - energetické 
opatření - zateplení)

25 452,0 + 2 525,0 27 977,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Mgr. Karola:

- naše stanoviska jsou postavena na jediném faktu a ten je nezpochybnitelný, že v rámci celého 
procesu následně poskytovatel dotace prostřednictvím fondu prověří celé zadávací řízení. 
Teoreticky může najít pochybení a to může mít za následek, že nám částečně dotaci pokrátí. 
Pokud bychom měli dodržet celý stanovený harmonogram, tak školu nezateplíme v letošním 
roce o prázdninách, ale až příští rok. 

- Důvod, proč volíme tuto formu řízení, spočívá v tom, abychom získali předvýběr skutečně 
kvalifikovaných dodavatelů, protože škola je riziková s ohledem na „boletický panel.“. Zatím 
žádný signál o takové situaci není.

- K riziku spojenému se schválením předlohy – po formální stránce je vše v pořádku, nicméně 
nemůžeme předjímat rozhodnutí Státního fondu životního prostředí. Za odbor vnitřní správy 
doporučuji schválit předlohu s tou výhradou, že jsme nemohli dodržet harmonogram. 

- Výše dotace činí cca 7 mil. Kč z předpokládané výše nákladů 28 mil. Kč. 
Ing. Mikulová:
- zadávací dokumentaci pro nás dělá společnost APC Colsulting, s.r.o. se kterou je uzavřena

mandátní smlouva ze které vyplývají sankční ujednání v případě nedostatků v dokumentaci.

Při hlasování byli 4 pro, 5 se zdrželo.

Z jednání Rady města Přerova odešli Ing. Mikulová a Mgr. Karola v 9.00 hodin.
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3.  ZÁVĚR

Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil 35. schůzi Rady města Přerova dne 29. března 2012 v 9.15 hodin.

V Přerově dne 29. března 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                               Mgr. Radovan Rašťák
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




