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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 23.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Návrh na schválení rozpočtového rámce

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje 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.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala návrh materiálu na své 54. schůzi a svým usnesením č. 
2154/54/9/2013 podala návrh zastupitelstvu schválit rozpočtový rámec tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení. 

Kancelář primátora

Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu se 
společností Televize Přerov s.r.o,  je potřeba schválit rozpočtový rámec na celé smluvní 
období. Proto Kancelář primátora doporučuje schválit návrh usnesení dle předlohy.

Odbor ekonomiky

Finanční prostředky na úhradu výše uvedené služby jsou dlouhodobě každoroční součástí 
rozpočtu statutárního města Přerova. Schválením rozpočtového rámce bude stanovena pevná 



částka, která bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to po celou 
dobu platnosti předmětné smlouvy.

Důvodová zpráva:

V roce 2011 byla Radou města Přerova zadána veřejná zakázka „TV v Přerově“. Na základě 
skutečnosti, že jediná podaná nabídka byla podána jako úplná, splnila kvalifikační předpoklady a další 
požadavky zadavatele a zákona, dospěla hodnotící komise k závěru, že nabídka uchazeče s pořadovým 
číslem 1, společnosti Televize Přerov s.r.o., se sídlem U Bečvy č.p. 2883, 750 02 Přerov I – Město, IČ: 
286 24 882, v ceně 2 050 000,- Kč bez DPH, tj. 2 460 000,- Kč vč. DPH, je pro zadavatele 
nejvhodnější a doporučila zadavateli, aby s tímto uchazečem uzavřel smlouvu na plnění veřejné 
zakázky.

Smlouva byla uzavřena na období 12 měsíců, tedy do 31. března 2013. V rozpočtu Kanceláře 
primátora na rok 2013 jsou v rámci rozpočtu na rok 2013 schváleny finanční prostředky na zajištění 
smlouvy o vytvoření zvukově-obrazového záznamu se společností Televize Přerov s.r.o., a to ve výši 2 
460 000,- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že má být uzavřena smlouva na čtyřleté období, a to od 
1.4.2013 do 31.12.2016, je třeba schválit rozpočtový rámec zakázky, což je v kompetenci 
zastupitelstva.  

Připravovaná smlouva o vytvoření zvukově - obrazového záznamu bude principiálně vycházet ze 
stávající smlouvy, nově bude doplněno řešení přímého přenosu ze zasedání zastupitelstva, podrobněji 
bude upravena výluka vysílání zpravodajství. V období výluky a státních svátků nebudou vysílány 
premiéry zpravodajství, ale reprízy a dokumentární filmy. Na tuto skutečnost budou posluchači 
předem upozorňováni. V současné době se obsah smlouvy dolaďuje.


