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USNESENÍ z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

10/2/2/2014 Program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze 
Rady města Přerova.

11/2/3/2014 Plán pro Přerov 2014 - 2018

Rada města Přerova po projednání schvaluje Plán pro Přerov 2014 - 2018.

12/2/4/2014 Odvolání manažera prevence kriminality města Přerova a jmenování 
nového manažera prevence kriminality města Přerova                                                                           

Rada města Přerova po projednání:

1. odvolává dnešním dnem Mgr. Omara Teriaki z pozice manažera prevence kriminality města 
Přerova, do které byl jmenován usnesením Rady města Přerova č. 2835/76/9/2013,

2. jmenuje dnešním dnem do pozice manažera prevence kriminality města Přerova Ing. Jiřího 
Kohouta.

13/2/5/2014 Zřízení Hlavní inventarizační komise

Rada města Přerova po projednání zřizuje Hlavní inventarizační komisi a jmenuje předsedou Ing. 
Vladimíra Holana, členy Břetislava Passingera, Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., Oldřišku 
Sedláčkovou, Mgr. Zdeňka Vojtáška, Ing. Alenu Klementovou, Ing. Marcelu Herbríkovou, 
organizační pracovnicí Danu Šmídovou.

14/2/6/2014 Projekt 09 IOP "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města" - personální zajištění projektu

Rada města Přerova po projednání:

1. jmenuje za statutární město Přerov členy realizačního výboru projektu 09 IOP, dle důvodové 
zprávy, takto:

sponzor projektu - Ing. Petr Vrána
člen managementu zadavatele - Ing. Jiří Kohout
člen managementu zadavatele - Pavel Košutek
vedoucí projektu - Mgr. Petr Karola
zástupce vedoucího projektu - Ing. Tomáš Saňka
finanční manager - Dagmar Bercsényiová
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2. ukládá primátorovi Mgr. Puchalskému, náměstkovi primátora Ing. Měřínskému a členům 
Rady města Ing. Vránovi a Ing. Kohoutovi svolat jednání s odpovědným zástupcem 
dodavatele projektu 09 IOP panem RNDr. Josefem Tesaříkem.

15/2/7/2014 Veřejná zakázka „Revitalizace parku Michalov v Přerově“ –
ustanovení komise pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení 
nabídek 

Rada města Přerova po projednání ustanovuje dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení 
kvalifikace a dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke 
dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Vladimír Holan zástupce zadavatele

2. Ing. Radek Koněvalík ředitel TSMPr, s.r.o. Jitka Spurná TSMPr, s.r.o.

3. Svatava Doupalová MMPr RNDr. Pavel Juliš vedoucí odboru 
MMPr

4. Mgr. Miroslava 
Švástová

MMPr Marie Skalická MMPr

5. Ing. Martin Kovář projektant Ing. Josef Březina MMPr

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková, 
DiS.

úsek veřejných zakázek

16/2/8/2014 Veřejná zakázka „Obnova zámeckého parku v Pavlovicích“ –
ustanovení komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání:

1. mění bod č. 8 usnesení č. 3839/100/5/2014 ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. 
září 2014 a to tak, že ustanovuje, dle § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro otevírání obálek ve 
složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Mgr. Helena Netopilová zástupce zadavatele, 
členka ZM

Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele, 
členka ZM

2. Zdeněk Holas MMPr Svatava Doupalová MMPr

3. Ing.arch.Jan Horký zástupce zadavatele, 
člen/ka ZM

Ludmila Tomaníková zástupce zadavatele, 
členka ZM

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek
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2. mění bod č. 9 usnesení č. 3839/100/5/2014 ze 100. schůze Rady města Přerova konané dne 30. 
září 2014 a to tak, že ustanovuje, dle § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení, komisi pro posouzení 
kvalifikace a dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení:

Pořadové 
číslo

Člen komise Organizace Náhradník komise Organizace

1. Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Mgr. Přemysl 
Dvorský, Ph.D. 

zástupce zadavatele

2. Michal Zácha, DiS. zástupce zadavatele Rudolf Neuls zástupce zadavatele 

3. Svatava Doupalová MMPr Zdeněk Holas MMPr

4. Mgr. Miroslava Švástová MMPr Ing. Josef Březina MMPr

5. Ing. Zdeněk Strnadel projektant Ondřej Nečesaný projektant

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek

17/2/9/2014 Veřejná zakázka „Dodávka multifunkční tiskové sestavy šířky 
minimálně 42 palců“ –rozhodnutí o vyloučení uchazečů z výběrového 
řízení, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení a schválení zahájení 
nového výběrového řízení

Rada města Přerova po projednání:

1 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ uchazeče LEGIA, spol. s r.o., Poříčí 
273/5, 63900 Brno, IČ 44014775, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

2 vylučuje z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“ uchazeče AutoCont CZ a.s., 
Koželužská 31, 772 00 Olomouc, IČ 47676795, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,

3 rozhodla , na základě ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a vnitřním předpisem č. 
9/2012, o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
multifunkční tiskové sestavy šířky minimálně 42 palců“.

18/2/10/2014 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0772/2014 akce 
„Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/0772/2014 ze dne 21. 7. 2014, na realizaci stavby „Regenerace a revitalizace bytového domu 
nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, se zhotovitelem PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se sídlem Podvalí 629, 
752 01 Kojetín I - Město, IČ: 25 89 68 73, ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 2 je změna 
rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za plnění se dodatkem č. 2 snižuje o 217 355,00 Kč bez 
DPH z původní ceny 7 054 210,76 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 6 836 855,75 
Kč bez DPH.
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19/2/11/2014 Informace o rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno             
o odvolání statutárního města Přerova proti platebnímu výměru č. 
111/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně 

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o doručení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno č.j. 
29714/14/5000-10470-711175 ze dne 7.11.2014 o odvolání statutárního města Přerova proti 
platebnímu výměru vystavenému Finančním úřadem pro Olomoucký kraj č. 111/2014 na 
odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 27.3.2014,

2. ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje ve spolupráci s Odborem ekonomiky zajistit 
úhradu částky 4.000.000,- Kč jako odvodu za porušení rozpočtové kázně z rozpočtu 
statutárního města Přerova do státního rozpočtu dle platebního výměru uvedeného v bodu 1 
usnesení,

Odpovídá: Ing. P. GALA

Termín: 24.11.2014

3. schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 
4.000.000,- Kč dle platebního výměru uvedeného v bodu 1 usnesení, žádosti o posečkání 
penále a o prominutí penále za prodlení s uvedeným odvodem za porušení rozpočtové kázně,

4. ukládá Odboru vnitřní správy posoudit možnost podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího 
finančního ředitelství Brno uvedenému v bodu 1 tohoto usnesení ve správním soudnictví.

Odpovídá: Mgr. J. HRUBÁ

Termín: 31.12.2014

20/2/13/2014 Zřízení Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání               
s komunálním odpadem.

Rada města Přerova po projednání:

1. zřizuje Pracovní skupinu pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem, a to ve 
složení:

Pavel Košutek, náměstek primátora
Ing.arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Ing. Marcela Novotná, referent Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
Miroslav Kuban, referent Odboru správy majetku a komunálních služeb
Ing. Milena Lanžhotská, vedoucí oddělení místních příjmů Odboru ekonomiky
Ing. Radek Koněvalík, ředitel TSMPr, s. r. o.
Ing. Miroslava Švadlenková, TSMPr, s. r. o.;

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi předložit Radě města do konce roku 2014 
podrobný plán práce Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním 
odpadem na 1. pololetí 2015.
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21/2/14/2014 Přijetí peněžitého daru účelově určeného příspěvkovými organizacemi 
zřízenými statutárním městem Přerovem  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s  přijetím peněžitého daru účelově určeného do 
vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy, ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovídá: Mgr. R. POSPÍŠILOVÁ

Termín: 31.12.2014

22/2/15/2014 Rozpočtové opatření č. 17

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle přílohy.

23/2/16/2014 Komise Rady města Přerova

Rada města Přerova po projednání:

1. ruší podle §102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, sedmičlennou komisi pro hospodaření s obecními byty,

2. zřizuje podle §102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů devítičlennou komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a pro hospodaření s obecními byty.

24/2/16/2014 Nominace člena do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého kraje, p.o.

Rada města Přerova po projednání nominuje Bc. Tomáše Navrátila do funkce člena Rady pro kontrolu 
hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o.

25/2/16/2014

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení č. 2/1/4/2014 z 1. schůze Rady města 
Přerova konané dne 13. listopadu 2014 tak, že v bodě 4 se mění termín předložení návrhu rozpočtu 
občanům ze 4. 12.2014 na 3.12. 2014.

V Přerově dne 20. 11. 2014

      Mgr. Vladimír Puchalský                     Bc. Tomáš Navrátil
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


