
Pořadové číslo:  23/7 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové 

zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 2154/57/7/2016 ze dne 24.11.2016, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Přerovské listy“ dle 

důvodové zprávy. 

 

Odbor řízení projektů a investic, odd.  řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd.  řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy. 

 

Kancelář primátora 

S ohledem na fakt, že dne 9. 9. 2016 byla statutárnímu městu Přerovu doručena výpověď ze smlouvy o 

redakčním zpracování, tisku a distribuci měsíčníku Přerovské listy č. MMPr-SML/2656/2016 

(výpovědní lhůta ze smlouvy 6 měsíců), obrátila se Kancelář primátora na odbor řízení projektů a 



investic s žádostí, aby bylo připraveno nové zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 

„Přerovské listy“. Proto Kancelář primátora podporuje navržený návrh usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je redakční zpracování, tisk a distribuce informačního měsíčníku pro 

občany Přerova a jeho místních částí.  

Předmět plnění zahrnuje kompletní výrobu a distribuci měsíčníku, obsahující zejména redakční 

činnost, fotografické práce, grafickou přípravu, korektury, tisk, distribuci a internetovou podobu 

periodika.  

Obsah periodika musí být tvořen autorskými články psanými profesionálním novinářským jazykem. 

Součástí periodika budou rovněž autorské fotografie. 

V rámci zakázky vybraný uchazeč zajistí distribuci autorských výtisků dle tiskového zákona  

č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonů (tiskový zákon). 

Periodikum bude vycházet v nákladu minimálně 22 tisíc kusů jedenkrát měsíčně.  

  

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 2 500 000,- Kč bez DPH, tj. 3 025 000,00 Kč s DPH 

  

Požadavek na přípravu a realizaci zadávacího řízení byl vznesen věcným gestorem (Kancelář 

primátora) s ohledem na fakt, že dne 9. 9. 2016 byla statutárnímu městu Přerovu ze strany stávajícího 

obstaravatele doručena výpověď ze Smlouvy o redakčním zpracování, tisku a distribuci měsíčníku 

Přerovské listy, č. SML/2656/2016. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Finanční prostředky na pokrytí výše uvedené akce jsou dislokovány v rozpočtu Kanceláře primátora – 

provozní rozpočet 2016 a dále výhledy. 

Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 3.025.000 Kč s DPH – rozhodnutím ZM konaného dne 14. 

12. 2015 č. usnesení: 373/12/6/2015.  

 

 


