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USNESENÍ z 36. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2016

1243/36/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 36. schůze Rady města 
Přerova konané dne 8. února 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 36. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka ověřovatelem usnesení a zápisu 36. schůze Rady 
města Přerova.

1244/36/3/2016 Ukončení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů se 
společností Dopravní a logistická společnost s.r.o. Přímé zadání 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s novým 
dopravcem

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, ze dne 12.3.2014 (dále jen „Smlouva“) 
mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Dopravní a logistická 
společnost s.r.o., IČ: 28360311, se sídlem U Žebračky 3042/18a, Přerov, jako dopravcem s 
účinností od 8.2.2016 v 23:59 hod., a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy z důvodu 
vzniku mimořádné situace podle § 22 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.,

2. schvaluje odstoupení od Smlouvy za podmínky, že dohoda o ukončení Smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení nebude uzavřena nejpozději do 8.2.2016 do 15:30 hod., a to s účinností od 
9.2.2016 v 0:01 hod., případně od okamžiku doručení písemnosti o odstoupení do právní sféry 
společnosti Dopravní a logistická společnost s.r.o., a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy z důvodu vzniku mimořádné situace podle § 22 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.,

3. pověřuje Pavla Košutka, náměstka primátora a Ing. Jitku Kočicovou, vedoucí Odboru 
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu MMPr učinit právní jednání 
spočívající v uzavření právního vztahu s novým dopravcem – společností ARRIVA 
MORAVA a.s., IČ: 25827405, se sídlem Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava – Ostrava 
přímým zadáním podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle finančního modelu z důvodu vzniku 
mimořádné situace podle § 22 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. ve znění dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy.

4. pověřuje Pavla Košutka, náměstka primátora k právním jednáním dle bodu 1 a 2 tohoto 
usnesení včetně jejich podpisu.
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1245/36/4/2016 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora)

Rada města Přerova po projednání mění složení delegace statutárního města Přerova, které schválila 
svým usnesením 1148/33/10/2016 takto: zahraniční cesty se nebudou účastnit primátor Mgr. Vladimír 
Puchalský a tajemník Mgr. Petr Mlčoch, rada schvaluje jako dalšího člena delegace náměstka 
primátora Ing. Petra Měřínského.

V Přerově dne 8. 2. 2016

       Mgr. Vladimír Puchalský           Pavel Košutek
primátor Statutárního města Přerova náměstek primátora Statutárního města Přerova


