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ZÁPIS 

 

z 94. schůze Rady města Přerova konané dne 7. října 2022 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

2. Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ – rozhodnutí o 
námitkách 

Ing. Mazochová 

3. Smlouva o poskytování poradenství z programu ELENA – 
rozhodnutí o odstoupení od smlouvy 

Ing. Mazochová 

4. Různé  

5. Závěr primátor 

 

 

 

Předsedající:  Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, p. Michal Zácha, Ing. Petr Vrána,    

Mgr. Jaroslav Hýzl,  Mgr. Lada Galová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

                                     

 

Omluveni:  Ing. Tomáš Dostal 

   Ing. Bohumír Střelec 

   Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

 

 

    

    

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

Zapisovatelka:  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 94. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 7. října 2022 v  9:00 

hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních, omluveni byli Ing. Bohumír Střelec a 

Ing. Tomáš Dostal.  Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

3498/94/1/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 94. schůze Rady města 

Přerova konané dne 7. října 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 94. schůze Rady města Přerova konané dne 7. října 2022, 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 94. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a ověřovatelce: 9 pro, 2 omluveni  (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 

3499/94/2/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - rozhodnutí o námitkách 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí „Námitky proti průběhu elektronické aukce“ veřejné zakázky 

N006/22/V00013223 s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora“, doručené zadavateli dne 23.9.2022 účastníkem zadávacího řízení ***, 

zastoupen společností ***,  

 

2 rozhodla námitkám podaným proti průběhu elektronické aukce veřejné zakázky 

N006/22/V00013223 s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora“ nevyhovět a „Námitky proti průběhu elektronické aukce“, v souladu s 

ustanovením§ 245 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podané účastníkem zadávacího řízení ***, podle § 

241 odst. 2, písm. a) zákona, zamítá,  

 

3. schvaluje odůvodnění rozhodnutí v rozsahu dle Přílohy č. 1 a odeslání „Rozhodnutí o 

námitkách“ podle § 245 zákona.  

Podpis „Rozhodnutí o námitkách“ provede náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová na 

základě usnesení 87. Rady města Přerova konané dne 16. června 2022 (č. usn. 

3226/87/6/2022). 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni  (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 
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3500/94/3/2022 Smlouva o poskytování poradenství z programu ELENA – rozhodnutí 

o výpovědi smlouvy 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpověď smlouvy o poskytování poradenství v oblasti 

energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) mezi Národní rozvojovou bankou a.s., se sídlem 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČO: 44848943, jako bankou, a Statutárním městem Přerov, jako 

klientem, dle důvodové zprávy. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s výpovědí smlouvy o poskytování poradenství mezi bankou 

a klientem bude realizováno podpisem Ing. Petra Měřínského, primátora. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni  (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

 

 
 

4. RŮZNÉ 

 

 bez písemné předlohy 

 

5. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 94. schůzi Rady města Přerova konanou dne 7. října 2022     

v 9:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 7. 10. 2022 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


