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 USNESENÍ z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 12. listopadu 2020 

 

1840/50/2/2020 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 50. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. listopadu 2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 50. schůze Rady města Přerova konané dne 12. listopadu 2020,  

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            

50. schůze Rady města Přerova.  

 

 

1841/50/3/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – vyloučení 

účastníků zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí výsledky posouzení a hodnocení podaných Profesních přístupů k řešení 

zakázky v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky          

na služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, které vyplývají   

z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle zákona č. 134/2016 Sb.,   

o zadávání veřejných zakázek, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto 

úkonů dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

2 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 3 Ing. arch. Karel Goláň, Lovčenská 487/2, 150 00 

Praha 5 - Košíře, IČ 07393156, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení § 69 odst. 4, 

resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy a její přílohy  

 

3 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 4 Architekt Vorel s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady, IČ 26320291, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení § 69 odst. 4, 

resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy a její přílohy,  

 

4 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 7 DKarchitekti s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno 

- Trnitá, IČ 05290236, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení § 69 odst. 4, resp. dle 

ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové 

zprávy a její přílohy,  

 

5 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 9 SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 

1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 06943187, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení 

§ 69 odst. 4, resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

6 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 10 XTOPIX architekti s.r.o., Újezd 427/28, 118 00 

Praha 1 – Malá Strana, IČ 03780961, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení § 69 odst. 

4, resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy a její přílohy,  
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7 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 11 BY architects, spol. s r.o., Pod Zvonařkou 

2317/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 07740557, z důvodu snížení počtu řešení dle 

ustanovení § 69 odst. 4, resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle důvodové zprávy a její přílohy,  

 

8 vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 13 Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 

Brno - Žabovřesky, IČ 25764314, z důvodu snížení počtu řešení dle ustanovení § 69 odst. 4, 

resp. dle ustanovení § 112 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy a její přílohy,  

 

 

1842/50/4/2020 Redigitalizace Kina Hvězda - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace       

a přijetí dotace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 169.842,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na podporu 

projektu „Redigitalizace Kina Hvězda“  

 

2.  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

Bc. Janem Žůrkem, neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje, na základě usnesení 

Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/1/7/2020 ze dne 30.10.2020, IČ 60609460                  

a Statutárním městem Přerovem, zastoupeným Ing. Hanou Mazochovou, pověřenou 

náměstkyní primátora na základě usnesení Rady města Přerova č. 1392/37/7/2020 ze dne 

14.5.2020, IČ 00301825.  

 

 

V Přerově dne 12. listopadu 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


