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ZÁPIS

z 68. schůze Rady města Přerova konané dne 20. června 2013

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

1. Zahájení primátor

2. Veřejné zakázky primátor

3. Různé primátor

4. Závěr primátor
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Přítomni:

A. Předsedající: Mgr. Josef Kulíšek

B. Členové Rady města:

Ing. Jaroslav Čermák, Čestmír Hlavinka, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D., Ing. Michal Špalek, Michal Zácha, DiS., Bc. Václav Zatloukal, Ing. Tomáš Dostal

C.  Omluveni: Ing. Jiří Lajtoch
Mgr. Dušan Hluzín

D.  Dále přítomni: Ing. Jiří Bakalík - tajemník MMPr
Mgr. Bohuslav Přidal - tiskový mluvčí
Mgr. Petr Karola - vedoucí odb. vnitřní správy

E.  Hosté: Ing. Šákra Goldmannová - APC Consulting s.r.o.

F. Zapisovatelka Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

Jednání 68. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Mgr. Josef Kulíšek dne 20. června 2013              
v 7.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM za přítomnosti 9 členů Rady 
města. Z jednání byli omluveni primátor Ing. Jiří Lajtoch a náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín.
Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet. 

Hlasování o programu:    9 pro 

Ověřovatelem usnesení a zápisu 68. schůze Rady města byl navržen pan Ing. Jaroslav Čermák.
Hlasování o ověřovateli:   9 pro 
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2558/68/1/2013 Program 68. schůze Rady města Přerova konané dne 20. června 2013

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 68. schůze Rady města Přerova konané dne 20. června 2013,

2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 68. schůze Rady města 
Přerova.

2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2559/68/2/2013 Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle -  změna v komisi pro 
otevírání obálek

Materiál, jako písemnou předlohu, předložil náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu členů komise pro otevírání obálek a posouzení 
kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Svisle“, dle § 71 a dle      
§ 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů, o člena a 
náhradníka v tomto  složení:

Členové komise Organizace Náhradníci komise Organizace

Ing. Zdeněk Dostál Odd.  investic a technické 
správy

Mgr. Petr Karola vedoucí Odboru vnitřní 
správy

Hlasování: 9 pro

2560/68/2/2013 „Opravy místních komunikací (Šířava-Svisle, nábř. E. Beneše, ul. 
Seifertova, ul. Bratrská, ul. Prostějovská, Čekyně)“ – schválení 
uzavření mandátní smlouvy 

Materiál, jako písemnou předlohu, předložili primátor Ing. Jiří Lajtoch a  náměstek primátora p. 
Michal Zácha, DiS.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako mandantem, a 
společností INEXprojekt s.r.o., se sídlem Kroměříž, Riegrovo náměstí 138, PSČ 767 01, IČ: 
277 47 701, jako mandatářem. Předmětem smlouvy je zastoupení zadavatele při výkonu práv a 
povinností zadavatele podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. zajištění přípravy a realizace zjednodušeného podlimitního řízení 
veřejné zakázky na stavební práce „Opravy místních komunikací (Šířava-Svisle, nábř. E. 
Beneše, ul. Seifertova, ul. Bratrská, ul. Prostějovská, Čekyně)“. Cena za plnění bude činit 30 
000,- Kč bez DPH, tj. 36 300,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 a za podmínky finančního krytí, 
resp. schválení úprav rozpočtu dle bodu 2. návrhu usnesení.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:
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Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 539,5 + 51,9 1 591,4

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb
a výrobků (služby aj.)

225,0 + 48,1 273,1

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady

2 250,6 + 100,0 2 350,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

320 Veřejné zakázky 1 163,0 + 200,0 1 363,0

Hlasování: 9 pro

Na jednání Rady města byli přizváni vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola a Ing. Šárka 
Goldmannnová z APC Consulting s.r.o.

2561/68/2/2013 „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ –
schválení vybraného uchazeče

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

Rada města Přerova po projednání:

1. vylučuje 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 
„Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U Tenisu“ uchazeče:

COMMODUM spol. s r. o., Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27  Valašská Bystřice, IČ: 465 77 238,
Zlínské stavby, a.s.,  K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 253 17 300,
POZEMSTAV Prostějov, a.s., Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01, IČ: 255 27 380,
3 V & H, s.r.o., Uherský Brod, Neradice 2324, PSČ 688 01, IČ: 469 92 715,
VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 258 78 778,
Provádění staveb Olomouc, a.s., Tř. Kosmonautů 989/8, 779 00  Olomouc, IČ: 253 85 551,
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín – Kojetín I – město, Podvalí 629, PSČ 752 01, IČ: 258 96 
873,
TOMIreko, s.r.o., Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 674 01, IČ: 283 59 216,
PROFISTAV PŘEROV a.s.,  Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02, IČ: 253 95 653,
KARVEP stavby s.r.o., Olomouc, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, IČ: 268 56 026,
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

2. 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 nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou  na stavební práce veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy U Tenisu“,  která byla předložena od společnosti PSS Přerovská stavební a.s., 
Skopalova 2861/7, 750 02  Přerov I – město, IČ: 277 69 585,

3. schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02  Přerov I – město, IČ: 277 
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69 585,  jako zhotovitelem, na stavební práce veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor 
objektu Základní školy U Tenisu“.

Cena za plnění bude činit 14 830 000,00 Kč bez DPH, tj. 17 944 300,00 Kč vč. DPH, tj. 18 477 299,00 
Kč vč. DPH a rezervy

4. 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.

K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse týkající se informací o průběhu posuzování 
nabídek uchazečů, o odůvodnění vyloučení uchazečů a o rozhodnutí schválení uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem. V diskusi také Mgr. Karola citoval dle Rozhodnutí ÚOHS č.j. S149/2008/VZ-
13309/2008/540/PV: „Požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, tak jak si jej 
stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, je svou podstatou obdobný jako požadavek na neexistenci 
nedoplatků vůči státu, avšak svým obsahem jej nelze ztotožňovat, jelikož dluh vůči státu vzniklý 
v souvislosti s porušováním zákonem stanovených povinností je a priori vnímán jako nezákonné 
jednání, ovšem dluh vůči subjektu vzniklý na základě smluvního vztahu je pouze obchodním závazkem, 
jehož existenci nelze dávat do souvislosti se schopností uchazeče plnit předmět nového smluvního 
závazku.
Požadavek na neexistenci nedoplatků vůči zadavateli nelze zařadit ani mezi ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady, jelikož dluh dodavatele vůči zadavateli vykazuje znaky pouze jakýchsi 
referencí (vzájemného vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem), nikoliv však znak objektivní 
ekonomické a finanční schopnosti dodavatele realizovat požadované plnění dané zakázky. Lze si 
představit situaci, kdy účastník, který by splnil tento požadavek, může být z důvodu jakéhokoliv jiného 
zadlužení v mnohem horší ekonomické situaci, než ten, který by tento požadavek nesplňoval, avšak by 
neměl žádný jiný finanční závazek. Tato forma dluhu je pouhým vyjádřením vztahu mezi zadavatelem a 
dodavatelem a nemá žádný vztah k ekonomické schopnosti uchazeče plnit předmět dané zakázky. 
Zákon tedy neumožňuje, aby zadavatel požadoval po dodavateli takovéto prohlášení o „bezdlužnosti“ 
vůči zadavateli.
Nelze připustit ani možnost zařazení podmínky „bezdlužnosti“ mezi jiné požadavky zadavatele na 
plnění veřejné zakázky podle § 44 odst. 3 písm. g) zákona, i když toto ustanovení umožňuje zadavateli 
uvést i další požadavky na plnění veřejné zakázky, je veřejný zadavatel povinen omezit jejich rozsah na 
požadavky bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Podmínka „bezdlužnosti“ nemá 
žádný vztah k předmětu šetřené veřejné zakázky, a proto není možné tento požadavek uplatnit ani 
v rámci dalších požadavků zadavatele.“ (viz příloha)

Bc. Zatloukal a Ing. Čermák  před hlasováním oznámili, že nebudou hlasovat z důvodu střetu zájmů
v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 7 pro, 2 nehlasovali

Z jednání odešli Ing. Goldmannová a Mgr. Karola.

3. RŮZNÉ

2562/68/3/2013 PŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

Materiál, jako písemnou předlohu, předložil  náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:
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VARIANTA  I.

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč
subjektu PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 156/7, na 
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 20. finále nejvyšší České a Slovenské ligy 
amerického fotbalu pod názvem TAG Heuer Czech Bowl XX, které se bude konat v Přerově dne 30. 
06. 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: rok 2013

VARIANTA  II.
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč
subjektu PŘEROV MAMMOTHS, IČ: 01207687, se sídlem Přerov, Na odpoledni 156/7, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s organizací 20. finále nejvyšší České a Slovenské ligy amerického fotbalu 
pod názvem TAG Heuer Bowl XX, které se bude konat v Přerově dne 30. 06. 2013.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil předkladatel: 9 pro

2563/68/3/2013 Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2013 při 
oslavě 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu. 

Materiál, jako písemnou předlohu, předložil  náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
schvaluje vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2013 při oslavě 1150. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a ukládá odboru vnitřní správy 
zabezpečit její vyvěšení,

Odpovídá: Mgr. P. KAROLA

Termín: 5.7.2013

VARIANTA  II.
neschvaluje vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2013 při oslavě 1150. výročí 
příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel: 7 pro, 2 se zdrželi

2564/68/3/2013 Podněty a připomínky z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Materiál, jako písemnou předlohu, předložil  náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 18. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK

Termín: 16.7.2013

Hlasování: 9 pro
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4. ZÁVĚR

Náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek ukončil 68. schůzi Rady města Přerova konanou dne          
20. června 2013 v 8.15 hodin.

V Přerově dne 25. 6. 2013

            Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora města Přerova

         Ing. Jaroslav Čermák
      člen Rady města Přerova


