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 Zápis z 37. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 12.06.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova ul., Přerov 

 

Přítomni: Dostál Marek (příchod 15:20), Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, 

Švestková Valéria (odchod 17:50), Ing. Svák Ondřej, Ing. arch. Horký Jan, Ing. Šimeček Karel MBA, 

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Valachová Naděžda, Ing. Draška Jiří 

Hosté: Ing. Vladimír Holan, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Jan Strejček, Alexandr 

Salaba, Irena Šikulová 

 

Program: 

1. VZ ,,Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov" – schválení zadávací dokumentace a návrhu 

obchodních podmínek ............................................................................................................................. 2 

2. Omezení vjezdu nákladních automobilů do ul. Wilsonova, Jiráskova .......................................... 2 

3. VZ „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově" – schválení zadávací dokumentace a návrhu 

obchodních podmínek ............................................................................................................................. 3 

4. VZ „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření“ – schválení zadávací 

dokumentace a návrhu obchodních podmínek ...................................................................................... 3 

5. VZ „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – schválení zadávací dokumentace a návrhu 

obchodních podmínek ............................................................................................................................. 3 

6. záměr zadání VZ „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“ ............................................................................................................................................... 4 

7. záměr zadání VZ „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ ........................ 4 

8. Plán udržitelné mobility – návrhová část ...................................................................................... 4 

9. Různé ............................................................................................................................................. 5 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 6 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 8 

Příloha – Návrh memoranda: .................................................................................................................. 9 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 15:05 h, byl výbor  

v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. Paní Švestková vznesla dotaz na kompetentnost výboru 

ve věci projednání bodu 5 a 6 programu, tj. VZ na centrální pojištění majetku a zajištění dodávek 

elektrické energie. Tyto body byly v programu ponechány, jednací řád výboru ZM vymezuje základní 

okruhy úkolů Výborů, kde mezi vyjmenovanými okruhy jsou mj. stanoviska k záměru zadat VZ, jejíž 

předpokládaná hodnota na dodávky nebo služby činí nejméně 2 mil. Kč bez DPH a nejméně 6 mil. Kč 

bez DPH u stavebních prací. Výbor odhlasoval program tak, jak byl zaslán spolu s pozvánkou.    
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1. VZ ,,Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov" – schválení zadávací dokumentace a 
návrhu obchodních podmínek  

Mgr. Strejček představil zadávací dokumentaci a obchodní podmínky VZ na údržbu komunikace 
v ul. Čechově. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která by měla být realizována v průběhu měsíců 
08-09/2017. Údržba komunikace spočívá v odstranění obrusné vrstvy na obou jízdních pruzích a 
v části stavby také odfrézování ložné vrstvy a položení nové živičné vrstvy. Předmět stavby vychází 
z diagnostiky, zpracované odborem MAJ. 

V diskusi zástupci odboru MAJ zodpověděli dotazy: kanalizační vpusti budou během stavby upraveny 
(p. Horký navrhl z důvodu komfortnějšího průjezdu cyklistů výměnu vpustí za rovné), 15 dnů 
požadovaných k realizaci a dokončení stavby bylo stanoveno na základě konzultací se stavebními 
firmami. Stav komunikace v oblasti Galerie Přerov je dobrý, proto nebyl tento úsek zahrnut do 
stavby. Správci sítí byli informováni o připravované stavbě a zároveň byli dotázáni na plánované 
opravy sítí. Společnost RWE informovala o budoucím plánu opravy plynovodu, jejíž příprava bude 
zahájena až za několik let. Předseda výboru doporučil, aby se ke každé připravované akci vyjádřili 
TSMPr.  

Výbor schválil zadávací podmínky VZ a jmenoval Ing. Ondřeje Sváka a Ing. Petra Hermélyho jako člena 
a náhradníka do hodnotící komise pro výběr VZ - usnesení č. VPRID/37/02/2017. 

pozn. příchodem p. Marka Dostála se počet členů zvýšil na 7. Výbor byl usnášeníschopný. 

Na žádost hosta výboru, Ing. Bohumíra Střelce, bylo projednání 7. bodu programu „Omezení vjezdu 
nákladních automobilů do ul. Wilsonova, Jiráskova“ přesunuto k projednání před VZ k údržbě 
chodníku na ul. Dvořákova. 

 

2. Omezení vjezdu nákladních automobilů do ul. Wilsonova, Jiráskova 

Ing. Svák připravil na základě podkladů z archivované PD informace o nosnostech komunikací 

v ul. Wilsonova a Jiráskova. Rekonstrukce v Jiráskově ul. proběhla v r. 1999, ve Wilsonově ul. v roce 

2001. Komunikace byly podle PD vyprojektovány na návrhové období 25 let s předpokladem pěší 

zóny a vjezdem osobních, dodávkových automobilů, případně lehkých nákladních vozidel (užitečná 

hmotnost do 3,5 t) zajišťující zásobování, ojediněle i vjezd těžkých nákladních automobilů (údržba, 

opravy, činnost TSMP, apod.). Navržená třída dopravního zatížení VI.   

Celková hmotnost lehkých nákladních vozidel s užitnou hmotností do 3,5 t (užitná hmotnost je 

hmotnost nákladu, osob, a pomocného nebo pracovního zařízení) je do 7,5 t. Komunikace byly 

navrženy tak, aby bezpečně přenesly >3,5 t. Na základě těchto zjištění navrhl Ing. Svák doporučit 

povolení vjezdu do ulice Jiráskova a Wilsonova vozidlům (zásobování) do celkové hmotnosti max. 7,5 

tuny.  

Výjimky nad 3,5 t uděluje RM; do 3,5 t příslušné odbory MMPr (odbor MAJ a odbor ESŽ) s platností 

dna 1 rok. Ing. Střelec, jednatel TSMPr, poukázal na uvolňování žulových desek v ul. Wilsonova a 

Jiráskova, ke kterému dochází v důsledku přejíždění nákladních automobilů. Podle p. Raby je příčina 

uvolňování žulových desek v nestejnoměrném sedání podkladních vrstev pod komunikací a pod 

chodníkem. Druhou příčinou je provoz. Komunikace se blíží hranici své životnosti. 

Výbor doporučil usnesením č. VPRID/37/03/2017 udělovat výjimky vozidlům zásobování a dopravní 

obsluhy do celkové hmotnosti 7,5 tuny a aby povolenky uděloval odbor MAJ, popřípadě odbor ESŽ. 
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3. VZ „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově" – schválení zadávací dokumentace a 
návrhu obchodních podmínek 

Podmínky VZ na údržbu chodníku na Dvořákově ulici představil Mgr. Strejček. Předmětem zakázky je 
odstranění obrusné vrstvy a položení nové obrusné vrstvy v délce 592 m při zachování šířkových i 
výškových parametrů. Realizace stavby se předpokládá po letních prázdninách. Na akci není 
vyžadováno stavební povolení a na stavbu nelze čerpat dotaci. Výbor nevznesl žádné připomínky 
k zadávací dokumentaci nebo k obchodním podmínkám. 

Zástupci odboru PRI informovali o připravované realizaci oprav/rekonstrukcí chodníků v Penčicích, 
Čekyni a Henčlově. 

Výbor schválil zadávací podmínky veřejné zakázky „Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově“ a 
jmenoval Ing. Ondřeje Sváka - členem a pí Valérii Švestkovou - náhradníkem do komise hodnocení 
veřejné zakázky- usnesení č. VPRID/37/04/2017.   

 
4. VZ „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření“ – schválení 

zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek 

VZ na energetická opatření na DPS U Žebračky krátce představil Mgr. Strejček. 9 měsíční lhůta pro 
ukončení stavby je nastavena z důvodu přerušení prací v zimním období, hnízdění rorýsů i 
nadbetonování balkonů.  

V diskusi byly podány další informace k zakázce: v rámci stavby zůstane zachován druh střechy 
(plochá střecha). Město podalo žádost o dotaci z IROP. Na návrh Ing. Horkého zváží odbor PRI 
u kritéria technické kvalifikace (str. 10, bod 6.1.3., požadavek 3) Kvalifikační dokumentace) snížení 
limitu výměry zateplení stavby minerální vatou z 2.500 m2 na min. 1.500 m2. Výsledek konzultace 
zadavatele s administrátorem VZ ve věci změkčení kritéria technické kvalifikace oznámí odbor PRI 
Ing. Horkému.  

K této VZ nebylo vyžadováno jmenování člena a náhradníka do komise pro výběr nabídky. Výbor 
schválil zadávací podmínky veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická 
opatření“ – viz usnesení č.  VPRID/37/05/2017. 

 

5. VZ „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ – schválení zadávací dokumentace a 
návrhu obchodních podmínek 

Výbor na minulém zasedání schvaloval záměr zadání VZ na modernizaci vzduchotechniky kina 
Hvězda, kdy získal základní informace k akci. V rámci zadávacích podmínek VZ byl výboru předložen 
protokol přípravy odborné části zadávací dokumentace, kde jsou shrnuty požadavky na technické 
podmínky, kvalifikaci dodavatelů, termín a místo plnění, speciální požadavky na SoD, nabídky, návrh 
uchazečů k oslovení, aj.  

Dotazy se týkaly realizace vzduchotechniky a hlučnosti. Zástupci odboru PRI k tomu sdělili, že výměna 
vzduchotechniky nenaruší provoz kina. Práce budou probíhat především v dopoledních hodinách. 
V zadávací dokumentaci VZ bude vyžadováno dokončení zakázky do 90 dnů od předání staveniště. 
Pokud bude VZ včas vysoutěžena, proběhne realizace mimo topnou sezónu. Vzduchotechnika 
nebude zvyšovat hluk v sále. Je plánována pouze pro kinosál, projekt s jejím rozšířením v případě 
přemístění dětské knihovny nepočítal. 

Výbor schválil usnesením č. VPRID/37/06/2017 zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace 
vzduchotechniky kina Hvězda“ a jmenoval Marka Dostála - členem a Ing. Jaroslava Kazdu - 
náhradníkem do komise hodnocení veřejné zakázky. 
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6. záměr zadání VZ „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“ 

Předmětem záměru zadání VZ je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a 
odpovědnosti za škodu a rizika města a jeho příspěvkových organizací na období 3let. Pojišťovací 
služby budou soutěženy centrálně z důvodu dosažení výhodnějších smluvních podmínek a úspor na 
pojištění. Věcným gestorem VZ na centrální pojištění je odbor MAJ, na základě jehož požadavku si 
zadavatel vyhradí možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových služeb (tzv. opční právo). V rámci 
otevřeného výběrového řízení bude přímo osloveno cca 12 firem, mimo makléře.  

Zadání VZ a elektronická komunikace s uchazeči bude probíhat pomocí elektronického nástroje. 
Zákonná povinnost užití elektronického nástroje vzniká městu od 10/2018 dle č. Zákona 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.  

Předseda výboru předloží ZM změnu vymezení úkolů VPRID, které jsou součástí jednacího řádu 
výborů ZM. V případě, že změna nebude projednána a schválena, bude výboru předložena zadávací 
dokumentace uvedených VZ na centrální pojištění i nákup elektrické energie k projednání na VPRID.  

Výbor usnesením č. VPRID/37/07/2017 doporučil ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky 
„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“. 

 

7. záměr zadání VZ „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ 

Předmětem záměru zadání VZ je centrální zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 
2019. Účelem je dosažení úspor při nákupu. 2leté období bylo vyhodnoceno jako optimální z hlediska 
změny cen elektrické energie. Do okruhu zadavatelů, pro které bude centrálně zadaná VZ, budou 
spadat město, příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí statutárního města Přerova 
mimo TSMPr. Vysoutěžená cena bude na celé 2leté období fixní.  

Dále byl výbor informován o VZ na dodávky plynu. Tato komodita bude centrálně soutěžena 
prostřednictvím společnosti Teplo Přerov a.s.  

Pro předložení zadávací dokumentace na VPRID platí stejná dohoda s odborem PRI jako u přechozího 
bodu projednání. 

Výbor usnesením č. VPRID/37/08/2017 doporučil ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky „Zajištění 
dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“. 

 

8. Plán udržitelné mobility – návrhová část 

Návrhovou část plánu udržitelné mobility města Přerova představil Ing. arch. Horký. Připomněl 
vybraný scénář rozvoje dopravy (schválený v orgánech města Přerova), navržené cíle a opatření. 
Z návrhů k naplnění zklidňujícího scénáře vyzdvihl zklidnění dopravy zavedením zón 30 a uzavíráním 
vybraných ulic. Zmínil návrh parkovací politiky, kde zpracovatel plánu rozšiřuje zóny placeného stání 
v centru města, doporučuje lokality, kde by měly vzniknout malé parkovací domy (s cca 30 
parkovacími místy). U veřejné hromadné dopravy je navrženo variantní trasování linek, tak, aby se 
zkrátil čas dojížďky do významných cílů např. v případě přesunu do nemocnice a na nádraží.  
U návrhů pro individuální automobilovou dopravu byly zmíněny přestavby 2 křižovatek na okružní, a 
to křižovatka u OC Galerie a u Penny marketu. 

Výbor vzal usnesením č. VPRID/37/09/2017 na vědomí návrhovou část Plánu udržitelné mobility 
města Přerova. 
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9. Různé 

 vzhledem k termínům zasedání VPRID nebudou připravované podmínky ZD na opravy chodníků 
v m.č. Čekyni, Penčicích a Henčlově předloženy k projednání 

 Ing. arch. Horký informoval o proběhlém dopravním mezinárodním worshopu studentů, na 

kterém řešili návrh nového trasování VHD (při snížení počtu autobusů na 14, vytvoření 

autobusových pruhů na průpichu a při navýšení počtu ujetých km o 12%), zjednosměrnění ul. 

Čechovy, parkování na ul. Čapka Drahlovského aj. Prezentace vyřešených úkolů lze prohlédnout 

na: http://prerov.dobramesta.cz/meps  

  Ing. Svák nastínil členům výboru možnost přestavby křižovatky ul. Čechova x Šířava na okružní 
křižovatku při minimálních realizačních nákladech. Jedná se vytvoření okružní křižovatky 
s pojížděným středovým ostrůvkem. Na příštím jednání p. Svák představí podobné řešení na 
křižovatce ul. Bří Hovůrkových x Ztracená x U Hřbitova 

Pozn. v 17:50 se počet členů VPRID, odchodem pí Švestkové, snížil na 6. Výbor zůstal usnášeníschopný. 

 na únorovém jednání VPRID proběhla prezentace společnosti Veolia Energie ČR ve věci přestavby 
kotlů v areálu přerovské teplárny. Na tomto jednání výbor doporučil ustanovit pracovní skupinu 
zabývající se komunikací se společností Veolia na řešení problematiky logistiky a energetického 
využití odpadu...(viz usnesení č. VPRID/31/02/2017). Vzhledem k malému zájmu politických stran 
o představení prezentace záměru Veolie a nečinnosti města ve věci řešení budoucí likvidace 
odpadu, předložil p. Marek Dostál návrh memoranda mezi městem a Veolií. Memorandum je 
přílohou zápisu. P. Dostál navrhl doporučit orgánům města zabývat se tímto memorandem. Po 
diskusi výbor přijal usnesení č. VPRID/37/10/2017, kterým doporučil ZM pověřit RM ustanovením 
pracovní skupiny zabývající se komunikací se společností Veolia na řešení problematiky 
zásobování města teplem, logistiky, energetického využití odpadu a projednáním memoranda o 
spolupráci. Pracovní skupina by měla být složena z odborníků magistrátu a veřejnosti. Výstupem 
této pracovní skupiny by mělo být doporučení pro Územní energetickou koncepci města. Pracovní 
skupina by měla být ustanovena a zahájit svou činnost co nejdříve, nejpozději však do konce 
08/2017. 
Předseda výboru na pondělním ZM dne 19.06.2017 předloží na základě přijatého usnesení výboru 
návrh k ustanovení pracovní skupiny Radou města.  

 Předseda výboru požádá p. náměstka Košutka o písemné informace ve věci převodu pozemku 
u zimního stadionu (p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov) do vlastnictví města.  

Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 09.08.2017 v 15h, místo konání bude upřesněno 
v pozvánce. 37. zasedání VPRID bylo ukončeno v 18:10. 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek, návrh memoranda 

 

V Přerově dne 20.06.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 ……………v.r.……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

  

http://prerov.dobramesta.cz/meps
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 37 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 12.06.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_____________________________________________________________________________ 
VPRID/37/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 37. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
______________________________________________________________________________ 

VPRID/37/02/2017 VZ „Údržba komunikace ul. Čechova, Přerov" 

 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Údržba komunikace ul. Čechova, 
Přerov“ v souladu s ustanovením bodu e) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova 

2.  VPRID jmenuje Ing. Ondřeje Sváka - členem a Ing. Petra Hermélyho - náhradníkem do komise 

hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/37/03/2017 Omezení vjezdu nákladních automobilů do ul. Wilsonova, Jiráskova 

VPRID doporučuje udělovat výjimky vozidlům zásobování a dopravní obsluhy do celkové hmotnosti 
7,5 tuny a aby povolenky uděloval odbor MAJ, popřípadě odbor ESŽ. 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/37/04/2017 VZ Údržba chodníku na ul. Dvořákova v Přerově  

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Údržba chodníku na ul. Dvořákova 
v Přerově“ 

2. VPRID jmenuje Ing. Ondřeje Sváka - členem a pí Valérii Švestkovou - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_______________________________________________________________________________ 

VPRID/37/05/2017 VZ Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření 

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – 
energetická opatření“ 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

VPRID/37/06/2017 VZ Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace vzduchotechniky kina 
Hvězda“ 

2. VPRID jmenuje Marka Dostála - členem a Ing. Jaroslava Kazdu - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  
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VPRID/37/07/2017 VZ Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 
příspěvkových organizací 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky „Centrální pojištění statutárního města 
Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 1 – usnesení přijato  

 

VPRID/37/08/2017 VZ Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na 
období 2018 a 2019“ 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/37/09/2017 Plán udržitelné mobility – návrhová část 

VPRID bere na vědomí návrhovou část Plánu udržitelné mobility města Přerova. 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/37/10/2017 Zásobování města teplem, energetika ve městě 

VPRID doporučuje ZM pověřit RM ustanovením pracovní skupiny zabývající se komunikací se 
společností Veolia na řešení problematiky zásobování města teplem, logistiky, energetického využití 
odpadu a projednáním memoranda o spolupráci. Pracovní skupina by měla být složena z odborníků 
magistrátu a veřejnosti. Výstupem této pracovní skupiny by mělo být doporučení pro Územní 
energetickou koncepci města. Pracovní skupina by měla být ustanovena a zahájit svou činnost co 
nejdříve, nejpozději však do konce 08/2017. 
Hlasování: Pro  6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________ 

 

Termíny zasedání VPRID: 09.08. 2017, 06.09.2017 

 

Odkaz na prezentace návrhů z proběhlého dopravního semináře: http://prerov.dobramesta.cz/meps  

 

 

 

 

 …………………...v.r.......……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 12.06.2017 

  

http://prerov.dobramesta.cz/meps
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Seznam zkratek: 

IROP – integrovaný regionální operační program 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

SoD – smlouva o dílo 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

VHD – veřejná hromadná doprava 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 
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Příloha – Návrh memoranda: 

Memorandum o spolupráci 

 

Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem na adrese Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 70200, Česká 

republika, IČ: 45193410, DIČ: CZ 45193410, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, sp. zn. B 318, zastoupená Ing. Josefem Novákem, generálním ředitelem 

a 

Statuární město Přerov se sídlem na adrese (dále jen jako „Partner“), zastoupené: primátor 

(dále společně jen „smluvní strany“),  

vedeny snahou o spolupráci v oblasti teplárenského průmyslu a v návazných oborech, především 

v oblasti vývoje cen tepelné energie, spolehlivé dodávky tepla a s výrobou tepla související ochranou 

životního prostředí, uzavřely následující memorandum o spolupráci. 

 

I. Cíl  

1.1.  Vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oboru 

teplárenského průmyslu a v návazných oborech; 

1.2 Podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností v oboru teplárenského průmyslu a v 

návazných oborech; 

1.3 Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými 

organizacemi, které mají související zájem především v oblasti vývoje cen tepelné energie, 

spolehlivé dodávky tepla a s výrobou tepla související ochranou životního prostředí; 

1.4 Podpora osvěty a šíření informací a organizování setkávání odborníků v oblasti vývoje cen 

tepelné energie, spolehlivé dodávky tepla a s výrobou tepla související ochranou životního 

prostředí; 

1.5 Podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a podpory 

sociálních projektů. 

 

II. Oblasti vzájemné spolupráce 

2.1.  Smluvní strany mají v úmyslu spolupracovat zejména v následujících oblastech: 

a) Úzká spolupráce v oblasti energetického využívání odpadů; 

b) Předávání informací v oblasti naplňování legislativy týkající se snižování emisí; 

c) Spolupráce v rámci řešení provozních problémů při obsluze a údržbě energetických zařízení;  

d) Včasné informování v oblasti stanovování cen tepla pro obyvatelstvo a veřejný sektor 

v Přerově; 
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e) Úzká spolupráce v rámci konceptu společenské odpovědnost firem (ang. Corporate   Social 

Responsibility – CSR) , které zahrnuje principy sociálních a environmentálních hledisek do 

strategie firmy i veřejné správy (tzv. trojí zodpovědnost);  

f) Výše jmenované oblasti budou diskutovány v rámci setkání komise ….., která se bude 

setkávat minimálně xxx x ročně. Do této komisi budou delegováni členové ….. 

2.2.  Konkrétní spolupráce smluvních stran bude v případě, že to bude relevantní, potvrzena zástupci 

smluvních stran v rámci samostatných smluv či dílčích objednávek. 

2.3 Strany nevydají tiskovou zprávu nebo nerealizují jiné vystoupení v médiích o obsahu tohoto 

kontraktu bez písemného souhlasu druhé strany. 

 

III. Zacházení s důvěrnými údaji 

3.1 Smluvní strany se zavazují, že údaje, které od druhé smluvní strany obdrží v rámci tohoto 

memoranda nebo v rámci budoucí spolupráce založené tímto memorandem nebudou užívány 

pro jiné účely, než výslovně ujednány v tomto memorandu. Plnění tohoto závazku nebude od 

stran vyžadováno v případě, že je kterákoli z nich na základě příslušných právních předpisů nebo 

na základě rozhodnutí soudního nebo jiného státního orgánu povinna tomuto orgánu nebo třetí 

straně poskytnout informace týkající se tohoto memoranda nebo budoucí spolupráce založené 

tímto memorandem. 

 

IV. Platnost a trvání memoranda 

4.1 Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

uzavírá se do 31. 12. 2026. 

4.2 Doložka schválení právního úkonu dle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto memoranda rozhodla rada města Přerova svým 

usnesením č……….ze dne……… 

 

V. Změny 

5.1 Toto memorandum lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako dodatky tohoto memoranda výslovně označeny a 

podepsány smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako toto 

memorandum a stanou se jeho integrální součástí. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
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6.1  Smluvní strany mohou memorandum ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž 

výpovědní doba je stanovena na dva (2) měsíce a její běh počíná prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

6.2 Toto memorandum se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 

6.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si memorandum řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či nápadně nevýhodných 

podmínek připojují své podpisy. 

 

V ………….. dne:        V Přerově dne: 

 

Za Veolia Energie ČR, a.s.:      Za statutární město Přerov: 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Ing. Josef Novák        

generální ředitel       primátor 

 

 


