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 USNESENÍ  z 45. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2012

1733/45/1/2012 Program 45. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2012

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 45. schůze Rady města Přerova konané dne 31. července 2012,

2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 45. schůze Rady města 
Přerova.

1734/45/2/2012 IPRM Přerov-Jih - schválení projektů pro dotaci

Rada města Přerova po projednání schvaluje projekty:
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/28,29,30,31, Přerov,
- Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV/8 a 9, Přerov
doporučené k podpoře z Integrovaného operačního programu v oblasti podpory zlepšení prostředí        
v problémových sídlištích, dle důvodové zprávy.

1735/45/3/2012 „Městský dům (revitalizace) – Městské informační centrum“ –
schválení vybraného 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 stavební práce na veřejnou zakázku „Městský dům (revitalizace) –
Městské informační centrum“, která byla předložena od společnosti PROFISTAV PŘEROV 
a.s., se sídlem Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, IČ: 253 95 653,

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností PROFISTAV PŘEROV a.s., se sídlem Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 
265/8a, 750 02 Přerov, IČ: 253 95 653, jako zhotovitelem, na stavební práce na veřejnou 
zakázku „Městský dům (revitalizace) – Městské informační centrum“.
Cena za plnění bude činit 1 122 208,- Kč bez DPH, tj.  1 346 650,- Kč vč. DPH.

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

1736/45/3/2012 „Městský dům (revitalizace): Městské informační centrum - interiéry“

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávky „Městský dům (revitalizace): 
         Městské informační centrum - interiéry“ v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 
         Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřního předpisu č. 9/12 Zásady 
          postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí (vydaný Radou 
          města Přerova), zakázka malého rozsahu
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2. schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1-2

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

NANTE interier s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, PSČ 756 61

258 47 741

1.ART INTERIER s.r.o.
Zlín, Lomená 2281, PSČ 760 01

469 04 336

Milan Šindler 
Místo podnikání: Štefánikova 204/20i, 742 21 Kopřivnice

132 45 503

Robert Hloch
Místo podnikání: Přestavlky 70

659 21 071

PANDOS s.r.o.
Čehovice 119, Bedihošť, PSČ 798 21

485 31 171

4. pověřuje komisi rozvojovou a investiční otevíráním obálek, posouzením a hodnocením 
nabídek.

1737/45/3/2012 "Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu v Přerově: projekční služby" -
schválení vybraného uchazeče

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 
„Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu v Přerově: projekční služby“ uchazeče Link projekt s.r.o., 
se sídlem Makovského náměstí 2, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ: 276 78 032, pro nesplnění 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na dodavatele projekčních služeb na veřejnou zakázku „Lávka přes řeku 
Bečvu U Tenisu v Přerově: projekční služby“ , která byla předložena od sdružení Pontex / PSP 
Engineering/Lávka přes Bečvu 2012, zastoupené společností Pontex spol. s r.o. (Pontex 
Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a sdružením Pontex / PSP Engineering/Lávka přes Bečvu 2012, zastoupené společností Pontex 
spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4,       
IČ: 407 63 439, jako zhotovitelem, na provedení projektových prací na veřejnou zakázku 
„Lávka přes řeku Bečvu U Tenisu v Přerově: projekční služby“.
Cena za plnění bude činit 342 400,- Kč bez DPH, tj.  410 880,-Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 2. a 3. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.
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1738/45/3/2012 „Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice, 2. etapa“ – schválení 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo–zhotovení projektové dokumentace

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo-zhotovení 
projektové dokumentace mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a Ing. Cyrilem 
Mikyškou – Atelier životního prostředí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 Roztoky, IČ: 458 40 971, 
jako zhotovitelem, na provedení projekčních služeb na „Rozšíření skládky TKO Přerov-Žeravice,       
2. etapa“, kterým se prodlužuje doba provedení díla.

1739/45/3/2012 „Cyklostezka Osmek“ – schválení vybraného uchazeče

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 na stavební práce na veřejnou zakázku „Cyklostezka Osmek“, která 
byla předložena od společnosti SISKO spol. s r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 
02, IČ: 471 55 558,

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem,           
a společností SISKO spol. s r.o., se sídlem Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 02, IČ: 471 55 
558, jako zhotovitelem, na stavební práce na veřejnou zakázku „Cyklostezka Osmek“.
Cena za plnění bude činit 776 477,- Kč bez DPH, tj.  931 773,- Kč vč. DPH.

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

1740/45/4/2012 "Licence MS Office 2010" - schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vyřazuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z další účasti na veřejné zakázce 
„Licence MS Office 2010“ uchazeče CReativeMages s.r.o., se sídlem Všenory, Václava Křena 
160, PSČ 252 31, IČ: 281 72 400, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou na dodávky licencí na veřejnou zakázku „Licence MS Office 2010“, která 
byla předložena od společnosti C SYSTÉM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 
Brno, IČ: 276 75 645,

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako kupujícím,                
a společností C SYSTÉM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 276 75 
645, jako prodávajícím, na dodávku licencí na veřejnou zakázku „Licence MS Office 2010“.
Cena za plnění bude činit 2 134 750,- Kč bez DPH, tj.  2 561 700,- Kč vč. DPH.

4. konstatuje, že usnesení pod body 2. a 3. nabudou platnosti po uplynutí lhůty pro podání 
námitek dle § 110 odst. 4 zákona a po uplynutí lhůt daných § 111 zákona.
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1741/45/4/2012 „Projekt optimalizace městské autobusové dopravy (MAD) a další 
služby spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele MAD 
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023“-  schválení 
zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje zadání veřejné zakázky na služby „Projekt optimalizace městské autobusové 
dopravy (MAD) a další služby spojené s přípravou výběrového řízení na provozovatele MAD 
ve statutárním městě Přerově v letech 2013 – 2023“, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu č. 
9/12 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí 
(vydaný Radou města Přerova), zakázka malého rozsahu.

2. schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky dle přílohy  
č.1-3

3. schvaluje vyzvané zájemce. Jedná se o společnosti:

Obchodní společnosti, sídlo IČ

B&C Dopravní systémy s.r.o
Husova 517, 411 17 Libochovice

286 99 572

AUDIS s.r.o.
Soukenická 424, 516 01  Rychnov nad Kněžnou

274 81 476

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00  Praha 1

649 39 511

BORGE s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 287 82 071

CITY PLAN spol. s r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1 473 07 218

4. ustanovuje dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradník komise Organizace

Bc. Václav Zatloukal St. město Přerov
člen RM

Šárka Krákorová-
Pajurková

St. město Přerov
člen RM

Bc. Margita Považanová Odbor ESŽ
referent odd. DS

Mgr. Ivana Bezroučková Odbor ESŽ
vedoucí oddělení DS

Bc. Bohdana Kalincová referent úseku ZAK Mgr. Drahomíra 
Dučáková

 referent úseku ZAK

5. ustanovuje dle § 59 a § 74 zákona komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi         
ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

 Ing. Jiří Lajtoch St. město Přerov
primátor

 Čestmír Hlavinka St. město Přerov
člen RM

 Mgr. Josef Kulíšek St. město Přerov
náměstek primátora

 Michal Zácha, DiS. St. město Přerov
náměstek primátor

Mgr. Eva Šáchová Odbor ESŽ Bc. Margita Považanová Odbor ESŽ
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referent odd. DS referent odd. DS

Ing. Jiří Draška Komise rozvojová a 
investiční

Ing. Dan Hos Komise rozvojová a 
investiční

PhDr. David Štěpánek Policie ČR
Územní odbor Přerov
vedoucí dopravního 
inspektorátu

Ing. Petr Šenk Policie ČR
Územní odbor Přerov
dopravní inspektorát

1742/45/4/2012 Prezentace města Přerova na 6. ročníku mezinárodního festivalu 
architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2012

Rada města Přerova po projednání neschvaluje účast na 6. ročníku mezinárodního festivalu 
Architecture Week Praha 2012, který se bude konat ve dnech 1. až 28. října v Letohrádku královny 
Anny na Pražském hradě, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě, včetně finančního krytí.

1743/45/4/2012 Změna Vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád Magistrátu 
města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č......./2012, kterým se mění vnitřní 
předpis č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,         
ve znění vnitřního předpisu č. 19/2011, vnitřního předpisu č. 21/2011, vnitřního předpisu č. 26/2011, 
vnitřního předpisu č. 3/2012 a vnitřního předpisu č. 7/2012 ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

1744/45/4/2012 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – na částech pozemků p.č. 5076 a p.č. 6966 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat přípojky dle přílohy č. 1 - včetně ochranného 
pásma a s tím spojenému omezení, spočívajícímu  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu              
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění těchto přípojek k tíži pozemků p.č. 5076 a p.č. 
6966 oba v k.ú. Přerov a to ve prospěch společnosti KARAT Software a.s., se sídlem Přerov, 
Dluhonská 43, IČ: 25352687.

Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a na dobu neurčitou, jednorázová úplata za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH.
        Věcné břemeno bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí          
o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím  povinným z věcného 
břemene a společností KARAT Software a.s., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 25352687, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene.
        Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 
budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému kolaudační souhlas k přípojkám dle přílohy č. 1, 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma a znalecký posudek, kterým bude 
stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného břemene včetně ochranného pásma, která bude 
navýšena o DPH v platné sazbě.
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       Budoucí oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého 
posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí .

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.9.2012

1745/45/4/2012 Úprava platu ředitelky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 01. 08. 2012 úpravu výše příplatku           
za vedení paní Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30    
v rozsahu uvedeném dle důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.7.2012

V Přerově dne 31. července 2012

     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                Bc. Václav Zatloukal
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova




