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USNESENÍ z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2012

1481/38/1/2012 Program 38. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 38. schůze Rady města Přerova konané dne 2. května 2012,

2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze Rady města 
Přerova.

1482/38/2/2012 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora – schválení vítězného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. 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 nejnižší 
nabídkovou cenou na „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora“, která byla předložena od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomčíkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681.

2. schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi statutárním městem Přerov (kupující) a společností 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomčíkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681 
(prodávající), a to na dobu určitou 24 měsíců. Předmětem smlouvy je poskytování služeb 
elektronických komunikací a prodej elektronických komunikačních zařízení a jejich 
příslušenství. Cena za plnění bude činit 1 271 124,- Kč bez DPH, tj.1 525 348,80 Kč vč. DPH.

3. konstatuje , že usnesení pod bodem 1 a 2 nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.

1483/38/3/2012 Nájem části nebytových prostor v budově č.p. 79, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov 
(Blahoslavova 3, Přerov) 

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 1460/37/6/2012 z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25.4.2012, 
kterým Rada města Přerova schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových 
prostor o celkové výměře 156,98 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov            
I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov), mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Přerovská rozvojová, s.r.o., 
IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemcem.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části nebytových prostor o celkové výměře 
156,98 m2 v budově č.p. 79, příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, Přerov), mezi statutárním městem Přerov jako 
pronajímatelem a společností Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem 
Blahoslavova 1499/7, Přerov, jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a to s účinností od 1.7.2012. Nájemné bude činit 
125.584,- Kč/rok navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
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přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu         
k provozování kanceláře pro výkon podnikatelské činnosti nájemce. Součástí nájemní smlouvy 
bude souhlas pronajímatele s umístěním sídla společnosti nájemce v budově č.p. 79, příslušné 
k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 173 v k.ú. Přerov (Blahoslavova 3, 
Přerov).

V Přerově dne 2. 5. 2012

   Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

  Čestmír Hlavinka
člen Rady města Přerova




