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USNESENÍ z 54. schůze Rady města Přerova konané dne 9. ledna 2013

2137/54/1/2013 Program 54. schůze Rady města Přerova konané dne 9. ledna 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 54. schůze Rady města Přerova konané dne 9. ledna 2013,

2. schvaluje Bc. Václava Zatloukala ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze Rady města 
Přerova.

2138/54/2/2013 Kontrola usnesení  - uzavření smlouvy o běžném účtu

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, 
číslo účtu 5359603/0800.

2139/54/2/2013 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za II. pololetí 2012

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 
zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 
2012.

2140/54/3/2013 Útulek pro zvířata - přijetí daru

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí daru - finančního příspěvku na útulek pro zvířata 
za období od 01.10.2012 do 31.12.2012 v celkové výši 1 500 Kč.

2141/54/3/2013 Rozpočtové opatření č. 1 - dodatek

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 433,7 - 6,0 8 427,7

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj
 j. n.

7 445,0 + 6,0 7 451,0

2142/54/3/2013 Vnitřní předpis č. ... /2013 - Pokutové bloky

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ... /2013 - Pokutové bloky.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 31.1.2013
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2143/54/4/2013 Cyklostezka Přerov, ul. Želatovská - smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MS/2012/00048

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MS/2012/00048 mezi Telefónica Czech Republic a.s.,                   
IČ 60193336, se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22  Praha 4 jako vlastníkem sítě 
elektronických komunikací a statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 11  
Přerov jako stavebníkem ve znění dle přílohy.

2144/54/6/2013 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 
5300/1 a části pozemku p.č. 5297/103 v k.ú. Přerov.  

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  částí pozemku p.č. 5300/1         
o celkové výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103      
o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov.

2145/54/6/2013 Bezúplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova.

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný 
převod části pozemku ve zjednodušené evidenci- původ evidence nemovitostí p.č.1013/10 o celkové 
výměře 86 m2, označené dle geometrického plánu č. 279-51/2011  jako pozemek p.č. 1013/15,             
o výměře 32 m2, k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého 
kraje, hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

2146/54/6/2013 Nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  -
nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné        
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 4293/17, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26)

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 
4.3.2009 na část nebytových prostor  v budově bez č.p./č.ev. – jiná stavba, příslušné k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku  p.č. 4293/17, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov (Sokolská 26) o  výměře 
182,37 m2 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a občanským sdružením 
Jsme tady, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 26, IČ 28553187, jako nájemcem.

Dodatkem č. 1 bude rozšířen předmět nájmu a účel nájmu.

1.  Původní předmět nájmu - část nebytových prostor  o  výměře 182,37 m2 situovaných v přízemí se 
rozšíří o část nebytových prostor o výměře 40,99 m2. Celková výměra prostor činí 223,36 m2. 

2. Původní účel nájmu - provozování  aktivačního centra  se zaměřením na pomoc při zajišťování
celoživotního rozvoje lidí s kombinovanými vadami jejich integrace do  vzdělávacích institucí a
pracovních procesů se rozšíří o provozování odlehčovací služby.
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Ostatní ujednání smlouvy se nezmění.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2147/54/6/2013 Nájem části nebytových prostor ve stavbě občanského vybavení č.p. 
2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na 
pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 10.8.1994 mezi 
statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Nej TV a.s., IČ 28128338, se 
sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2000, 
dodatku č. 2 ze dne 1.8.2000, dodatku č. 3 ze dne 3.1.2002, dodatku č. 4 ze dne 30.1.2003, 
dodatku č. 5 ze dne 21.3.2003, dodatku č. 6 ze dne 23.4.2003, dodatku č. 7 ze dne 7.12.2004, 
dodatku č. 8 ze dne 5.1.2005, dodatku č. 9 ze dne 24.3.2005, dodatku č. 10 ze dne 24.10.2006, 
dodatku č. 11 ze dne 16.3.2007, dodatku č. 12 ze dne 18.2.2009, dodatku č. 13 ze dne 
30.6.2009 a dodatku č. 14 ze dne 6.1.2012, na jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci 
do užívání na dobu neurčitou část nebytových prostor o celkové výměře 359,23 m2 ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 
na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, za celkové nájemné ve výši 323.307,- Kč/rok (tj. 900,-
Kč/m2/rok) navýšených o DPH v platné sazbě daně. Dodatkem č. 15 se z předmětu nájmu 
vypouští část nebytových prostor o výměře 30,5 m2 a současně mění výše nájemného tak, že 
celkové nájemné bude činit 295.857,- Kč/rok (tj. 900,-Kč/m2/rok) navýšených o DPH v 
platné sazbě daně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8.2.2012 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se 
sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2012, na 
jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci do užívání na dobu neurčitou část nebytových 
prostor o celkové výměře 174,97 m2 ve stavbě občanského vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), 
příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, za 
celkové nájemné ve výši 69.988,- Kč/rok (tj. 400,- Kč/m2/rok) navýšených o DPH v platné 
sazbě daně. Dodatkem č. 2 pronajímatel přenechá nájemci do užívání část nebytových prostor 
o výměře 30,5 m2 za nájemné ve výši 12.200,- Kč/rok (tj. 400,-Kč/m2/rok) navýšených o DPH 
v platné sazbě daně. Dodatkem č. 2 bude dále stanovena výše podpory malého rozsahu (de 
minimis) ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy na podporu de minimis, kterou statutární město Přerov jako poskytovatel 
podpory poskytne společnosti Televize Přerov s.r.o. jako příjemci podpory ve stávajícím 
účetním období příjemce podpory ve vztahu k datu přidělení podpory (tj. za období od 
1.1.2013 do 31.12.2013) za užívání části nebytových prostor o výměře 30,5 m2 ve výši 
18.300,- Kč/rok navýšených o DPH v platné sazbě daně.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 28.2.2013

2148/54/6/2013 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí 
pozemků p.č. 519, p.č. 528/7 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a o dalším ujednání mezi 
statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 (jako nájemcem) jejímž předmětem je nájem:
 části pozemku p.č. 519 o výměře 79 m2 a části pozemku p.č. 528/7 o výměře 1141 m2 oba v k.ú. 

Předmostí za účelem umístění stavebních objektů SO 131.201 Prodloužení vodovodu (LT80) a SO 
131.206 Prodloužení STL plynovodu (D90)

 části pozemku p.č. 528/8 o výměře 353 m2 v k.ú. Předmostí za účelem umístění stavebních 
objektů SO 131.201 Prodloužení vodovodu (LT80), SO 131.202 Splašková kanalizace (DN 250) a 
SO 131.206 Prodloužení STL plynovodu (D90) v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-
Lipník SSÚD - Přerov.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou -  1 rok s orientačně stanoveným rozmezím nájmu od 
1.4.2014 do 31.3.2015, včetně. Nájemné za celou dobu trvání nájemní smlouvy bude činit 62.920,- Kč, 
t.j. 40,- Kč/m2/rok a bude uhrazeno jednorázově do 90 dnů od doručení podepsané nájemní smlouvy 
nájemci.
Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov dává Ředitelství silnic a dálnic ČR 
souhlas s umístěním a realizací stavebních objektů SO 131.201 Prodloužení vodovodu (LT80), SO 
131.202 Splašková kanalizace (DN 250) a SO 131.206 Prodloužení STL plynovodu (D90) na částech 
pozemků p.č. 519, p.č. 528/7 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí. Dále je součástí smlouvy ujednání o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva vedení vodovodu, splaškové kanalizace a 
plynovodu mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k tíži pozemků p.č. 519, 
p.č. 528/7 a p.č. 528/8 vše v k.ú. Předmostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6-
ti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na uvedené stavební objekty. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen geometrickým plánem, úhrada bude stanovena znaleckým 
posudkem. 
Ostatní ujednání dle přiloženého návrhu smlouvy.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 30.4.2013

2149/54/6/2013 Smlouva o obstarání správy domu Jungmannova 8

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o obstarání správy domu č. p. 1313, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 2129, v k.ú. Přerov, Jungmannova  č. o. 8 mezi 
organizací Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov, IČ: 27831337 a 
vlastníky bytových jednotek výše uvedeného domu vč. Statutárního města Přerov za cenu 
134,- Kč/měsíc/ byt bez DPH, na dobu neurčitou.

2. schvaluje udělení plné moci organizaci Přerovská rozvojová s.r.o., se sídlem Blahoslavova 
79/3, Přerov, IČ: 27831337 dle přílohy.

2150/54/6/2013 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11, (3+1) o ploše 72,56 m2 v domě 
č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 4672/3 , v k.ú. Přerov, 
Osmek č.o. 5 s manželi M.K. a P.K., za nájemné ve výši Kč 3 311,-- (tj. 70,45 m2/47,00 
Kč/m2), které bude navýšeno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu 
neurčitou a to za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu č. 24, 
(2+1) o ploše 57,10 m2 v domě č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I – Město,                
na pozemku parc.č. 4672/3, v k.ú. Přerov, Osmek č.o. 5. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu.
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 24, (2+1) o ploše 57,10 m2 v domě 
č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku parc.č. 4672/3, v k.ú. Přerov, 
Osmek č.o. 5  s paní E.B. za nájemné ve výši Kč 2 571,-- (tj. 54,72 m2/47,00 Kč/m2), které 
bude navýšeno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č.1, na dobu neurčitou a to        
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu č. 11, (3+1) o ploše 
72,56 m2 v domě č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc.č. 
4672/3 , v k.ú. Přerov, Osmek č.o. 5. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené      
s užíváním bytu.

2151/54/8/2013 Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov - mimořádná účelová dotace

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Středomoravská nemocniční, a.s., IČ 27797660, se sídlem Prostějov, 
Mathonova 291/1, PSČ 796 04, jako příjemcem dotace, na přípravu a realizaci projektu 
Dobrovolnictví v Nemocnici Přerov.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 28.2.2013

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ Původní 
rozpočet

Rozpočtové 
opatření

Rozpočet po 
úpravě

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická
 péče (program primární prevence)

18,0 -10,0 8,0

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická
 péče

0,0 +10,0 10,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 23 650,0 +10,0 23,660,0

2152/54/8/2013 „Zabezpečení celodenní  stravy  pro  uživatele  Domova  pro  seniory a 
obědů  pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance 
zadavatele a zajištění provozu bufetu" - schválení komisí

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:
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Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Mgr. Dušan Hluzín Statutární město Přerov
náměstek primátora

Jan Jüttner Statutární město Přerov
předseda Komise Rady 

města Přerova rozvojové 
a investiční, 

člen Komise Rady města 
Přerova pro výchovu, 

vzdělávání a sport

Čestmír Hlavinka Statutární město Přerov
člen RM

Bc. Václav Zatloukal Statutární město Přerov
člen RM

Mgr. Romana Pospíšilová MMPr
vedoucí odboru sociálních 

věcí a školství

Bc. Marta Šintáková MMPr
vedoucí oddělení sociální 

prevence a pomoci 
odboru sociálních věcí 

a školství

Bc. Jana Žouželková SSMP, p.o.
ředitelka organizace

Josef Hrbáček SSMP, p.o.
vedoucí PTÚ

Mgr. Petr Karola MMPr
vedoucí odboru vnitřní 

správy

Bc. Bohdana Kalincová MMPr
úsek veřejných zakázek

2. schvaluje dle § 59 zákona komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Mgr. Dušan Hluzín Statutární město Přerov
náměstek primátora

Jan Jüttner Statutární město Přerov
předseda Komise Rady 

města Přerova rozvojové 
a investiční, 

člen Komise Rady města 
Přerova pro výchovu, 

vzdělávání a sport

Čestmír Hlavinka Statutární město Přerov
člen RM

Bc. Václav Zatloukal Statutární město Přerov
člen RM

Mgr. Romana Pospíšilová MMPr
vedoucí odboru sociálních 

věcí a školství

Bc. Marta Šintáková MMPr
vedoucí oddělení sociální 

prevence a pomoci 
odboru sociálních věcí 

a školství

Bc. Jana Žouželková SSMP, p.o.
ředitelka organizace

Josef Hrbáček SSMP, p.o.
vedoucí PTÚ

Mgr. Petr Karola MMPr
vedoucí odboru vnitřní 

správy

Bc. Bohdana Kalincová MMPr
úsek veřejných zakázek

3. schvaluje dle § 74 zákona komisi pro hodnocení nabídek ve složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise  Organizace

Ing. Jiří Lajtoch Statutární město Přerov
primátor

Čestmír Hlavinka  Statutární město Přerov
člen RM

Mgr. Dušan Hluzín Statutární město Přerov
náměstek primátora

Jan Jüttner Statutární město Přerov
předseda Komise Rady 

města Přerova rozvojové 
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a investiční, 
člen Komise Rady města 

Přerova pro výchovu, 
vzdělávání a sport

Mgr. Romana Pospíšilová MMPr
vedoucí odboru sociálních 

věcí a školství

Bc. Marta Šintáková MMPr
vedoucí oddělení sociální 

prevence a pomoci 
odboru sociálních věcí 

a školství

Bc. Jana Žouželková SSMP, p.o.
ředitelka organizace

Josef Hrbáček SSMP, p.o.
vedoucí PTÚ

Ludmila Horáková Střední škola gastronomie
a služeb Přerov

učitelka odborného 
předmětu - kuchař 

Tomáš Broda Střední škola gastronomie
a služeb Přerov

šéfkuchař restaurace 
Bečva Přerov

Dagmar Přesličková Domov Alfreda Skeneho
Pavlovice u Přerova, p.o.

vedoucí stravovacího 
úseku

Zdenka Jemelková Domov Alfreda Skeneho
Pavlovice u Přerova, p.o.

vedoucí směny

Alena Zavadilová Domov pro seniory 
Tovačov, p.o.

vedoucí stravovacího 
úseku

Petr Symerský Domov pro seniory 
Tovačov, p.o.

vedoucí kuchař

2153/54/8/2013 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, (2+2), o ploše 93,75 m² v domě č. p. 1697, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 917, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s manželi Y. a M.P. za nájemné ve výši 3 
965,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 1,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, (2+2), o ploše 95,15 m² v domě č. p. 1625, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 919, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s manželi A. a J. K. za nájemné ve výši           
4 472,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 
zařizovací předměty dle přílohy č. 2,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada  
kauce ve splátkách.

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, (3+2), o ploše 113,21 m² v domě č. p. 1625, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 919, v k.ú. Přerov, Husova, č. o. 
17 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní A.P. za nájemné ve výši 5 320,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 3,  na dobu určitou 1 rok. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Ze strany nájemce bude složena kauce ve výši jednoho 
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měsíčního nájmu vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu, kdy může být povolena úhrada 
kauce ve splátkách.

Odpovídá: Mgr. Z. VOJTÁŠEK

Termín: 31.1.2013

2154/54/9/2013 Návrh na schválení rozpočtového rámce

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rozpočtový 
rámec v souvislosti s připravovaným uzavřením smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu 
mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem       
U Bečvy č.p. 2883, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 286 24 882 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy, 
která bude uzavřena na období od 1.4.2013 do 31.12.2016, je výroba a vysílání zpravodajských bloků 
a komplexní realizace besed ve stanoveném rozsahu a udělení licence k užití audiovizuálního díla 
objednatelem. Cena za plnění bude činit v každém roce  2 460 000,- Kč vč. platné sazby DPH.

2155/54/9/2013 „Centrální nákup hygienických potřeb“ - zrušení zadávacího řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrální nákup hygienických 
potřeb“ uchazeče Blanka Vlková, se sídlem Bohuslava Němce 17, PSČ 750 02,                    
IČ: 180 52 975, pro nesplnění profesního kvalifikačního předpokladu, technického 
kvalifikačního předpokladu a požadavků zadavatele

2. vylučuje podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrální nákup hygienických 
potřeb“ uchazeče Pavel Hermély, se sídlem Tovačovská 638/2, PSČ 750 02, IČ: 676 88 691, 
pro nesplnění požadavků zadavatele

3. ruší zadávací řízení na dodávky „Centrální nákup hygienických potřeb“ s uzavřením 
nadlimitní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem podle § 84 odst.1 písm. b)  zákona             
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, zpracovat nové zadání veřejné 
zakázky na dodávky „Centrální nákup hygienických potřeb“ s uzavřením nadlimitní rámcové 
smlouvy s jedním dodavatelem podle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bez použití elektronické aukce.

2156/54/9/2013 „Centrální nákup kancelářského materiálu“ - zrušení zadávacího 
řízení

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrální nákup kancelářského 
materiálu“ uchazeče LUMANATOR s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I – Město, Za Mlýnem 
2945/56, PSČ 750 02, IČ: 293 99 815, pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu  ̧
profesního kvalifikačního předpokladu, technického kvalifikačního předpokladu a požadavku 
zadavatele
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2. vylučuje podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na dodávky „Centrální nákup kancelářského 
materiálu“ uchazeče Blanka Vlková, se sídlem Bohuslava Němce 17, PSČ 750 02, IČ: 180 52 
975, pro nesplnění profesního kvalifikačního předpokladu, technického kvalifikačního 
předpokladu a požadavků zadavatele

3. ruší zadávací řízení na dodávky „Centrální nákup kancelářského materiálu“ s uzavřením 
nadlimitní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem podle § 84 odst.1  písm. b) a § 84 odst. 2 
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4. ukládá Odboru vnitřní správy, úseku veřejných zakázek, zpracovat nové zadání veřejné 
zakázky na dodávky „Centrální nákup kancelářského materiálu“ s uzavřením nadlimitní 
rámcové smlouvy s jedním dodavatelem podle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to bez použití elektronické aukce.

2157/54/9/2013 „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově “ –
schválení vybraného uchazeče

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných            
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu 
v Přerově“ uchazeče VARIO VILA s.r.o., Šumperská 1350, 783 91 Uničov, IČ: 258 60 925, 
pro nesplnění požadavků zadavatele,

2. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v Přerově“, která byla 
předložena od společnosti RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ 146 16 807,

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a  
společností RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ 146 16 807, jako 
zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu v 
Přerově“

               
Cena za plnění bude činit 3 840 575,- Kč bez DPH, tj. 4 608 690,-  Kč vč. DPH.

V případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude smlouva uzavřena s dalším uchazečem     
v pořadí dle ustanovení §82, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

2158/54/9/2013 Použití znaku statutárního města Přerova

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku statutárního města Přerova na dresech 
florbalového družstva Spartak Přerov.
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2159/54/10/2013 Parkování ve městě Přerově

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška členem Pracovní skupiny Rady města 
Přerova pro "dopravu v klidu".

2. ukládá náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi zabývat se problematikou parkování a 
předložit Radě města Přerova návrhy změn a kroků.

Odpovídá: Mgr. J. KULÍŠEK

Termín: 6.3.2013

V Přerově dne 9. 1. 2013

   Ing. Jiří Lajtoch
          primátor města Přerova

           Bc.Václav Zatloukal
        člen Rady města Přerova


