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USNESENÍ z 46. schůze Rady města Přerova konané dne 9. června 2016

1643/46/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 46. schůze Rady města 
Přerova konané dne 9. června 2016

Rada města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 46. schůze Rady města Přerova konané dne 9. června 2016,

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze Rady města Přerova.

1644/46/3/2016 Veřejná zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02 Přerov“ - rozhodnutí o vyloučení uchazečů, rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným uchazečem

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání obálek, výsledky posouzení 
kvalifikace a závěry a doporučení hodnotící komise ustanovené zadavatelem pro posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 
02 Přerov“,

2. 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 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ uchazeče LAVIMONT 
POEWER s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 04228961 a VSM, spol. s r.o., Znojemská 
5333/82a, 58601 Jihlava, IČ 15526194, kteří podali společnou nabídku, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,

3. 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 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ uchazeče 1. VASTO 
spol. s r.o., Na Dolansku 295, 75501 Vsetín, IČ 41084900, pro nesplnění zadávacích 
podmínek,

4. 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 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ uchazeče Milimex s.r.o. 
- organizační složka, Daliborova 648/38, 70900 Ostrava, IČ 29454379, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,

5. 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 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ uchazeče HAOSPOL 
s.r.o., U Hřiště 775/12, 73564 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 25855506, pro nesplnění 
zadávacích podmínek,

6. 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 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ uchazeče DACH 
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SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 45, 779 00 Olomouc, 25367501, pro nesplnění zadávacích 
podmínek,

7. rozhodla, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“, která byla předložena 
uchazečem PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov I – Město, IČ 
27769585,

8. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 75002 Přerov I – Město, IČ 
27769585, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Stavební úpravy základní školy, Za 
Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“.

               
Cena za plnění bude činit 13 816 880,04 Kč bez DPH, tj. 16 718 424,85 Kč vč. DPH.

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k 
uzavření smlouvy, 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.

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, 
bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 
usnesením Rady města Přerova, č. usn. 1387/41/6/2016, ze dne 7. dubna 2016.

1645/46/4/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Veslařský klub Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Bezručova 770/4, na pořízení lodního vleku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální dotace) 107,7 * - 20,0 87,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost (individuální dotace) 3 214,0 * + 20,0 3 234,0
* počáteční stavy navazují na jiný návrh
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1646/46/5/2016 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I 
– Město, Trávník 1315/28, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na 
Mistrovství Evropy 2016, které se bude konat dne 18. 6. 2016 v Itálii. Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 
města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotace v souladu s podmínkami 
stanovenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace,

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

Termín: 30.6.2016

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše 
Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení,

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)

127,7 - 20,0 107,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 194,0 + 20,0 3 214,0

1647/46/6/2016 Areál Mamutov - 1. etapa

Rada města Přerova po projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr realizace 1. etapy Areálu 
Mamutova v realizačních nákladech cca 35 mil. Kč za předpokladu získání dotace.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr přijetí úvěru ve výši do 
35 mil. Kč se splatností do 5 let na financování 1. etapy akce Areál Mamutov.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přípravu 1. etapy Areálu Mamutova -
pořízení zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, 
dokumentace pro zadání expozice a přípravu žádosti o dotaci.

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v návaznosti na bod 3 následující 
úpravu rozpočtu:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

214 603,3 * - 2 500,0 212 103,3

025 Projektové 
dokumentace 
(investice)

11 404,2 + 2 500,0 13 904,2

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

5. pověřuje odbor řízení projektů a investic přípravou 1. etapy Areálu Mamutova za podmínky 
schválení bodů 1 - 4 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova.

1648/46/7/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského

Rada města Přerova po projednání ukládá Ing. Miloslavu Dohnalovi, pověřeného vedením Odboru 
správy majetku a komunálních služeb:

a) zajistit odborné stanovisko k posudku na nemovitosti p. Gereše z Dluhonic

b) zajistit u společnosti Pontex, spol. s r.o. mimořádnou prohlídku mostů Přerov - Dluhonice.

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal

Termín: 30.7.2016

1649/46/7/2016 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Rada města Přerova po projednání zamítá žádost o finanční podporu ve výši 5000,- Kč pro obec 
Dobrčice na oslavu 660 let obce.

V Přerově dne 9. 6. 2016

        Mgr. Vladimír Puchalský                              Ing. Petr Vrána
primátor statutárního města Přerova                  člen Rady města Přerova


