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Počet listů: 4 příloh:       listů příloh: 

 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova, konané 19. 2. 2019 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 9161: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 9. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19. 2. 2019, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.  

 

K bodu 2. Programové prohlášení Rady města Prostějova pro volební období 2018 - 2022 

Schváleno usnesení č. 9162: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Programové prohlášení Rady města Prostějova na volební období 2019 – 2022 dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 3. Záležitosti osadních výborů 

Schváleno usnesení č. 9163: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

své usnesení č. 9098 ze dne 11. 2. 2019, 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova zřídit osadní výbory, určit jejich členy a zvolit předsedy dle níže uvedeného 

návrhu:  

 

1.1 zřídit osadní výbor v částech města Čechovice, Domamyslice, Krasice v počtu 15 členů, 

1.2 určit členy Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice tyto občany města: 

1. Holeš Jan, Ing.,  

2. Šperka Tomáš, Mgr.,  

3. Šmíd Václav, Ing.,  

4. Pospíšil Jiří, Ing.,  

5. Naiclerová Hana, Ing.,  

6. Burget Josef, Ing.,  

7. Zakopal Jiří, Ing. arch.,  

8. Kotek Vlastimil,  

9. Chromec Josef,  

10. Ráček Vlastimil,  

11. Průšová Jana,  

12. Moudrý Marek, Ing.,  

13. Navrátil David, Mgr.,  

14. Švec František, Mgr.,  

15. Antoníček Jiří, Ing.,  

1.3 zvolit předsedou Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice Mgr. Tomáše Šperku; 
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2.1 zřídit osadní výbor v části města Vrahovice, Čechůvky v počtu 15 členů, 

2.2 určit členy Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky určuje občany města: 

1. Galářová  Milada, Mgr.,  

2. Vyškovský Pavel, Mgr.,  

3. Šišmová Pavla, Ing.,  

4. Motyčka Jiří, Ing.,  

5. Šknouřilová Eva, Ing.,   

6. Měsícová Olga, Ing.,  

7. Moskal Ondřej,  

8. Žitná Vlasta,  

9. Hromek Pavel,  

10. Odložil Pavel, Mgr.,  

11. Švančar Jiří, Ing.,  

12. Vykydalová Iveta, Mgr.,  

13. Dontová Jarmila,  

14. Vantuch Miroslav,  

15. Šmíd Jakub,  

2.3 zvolit předsedkyní Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky Ing. Pavlu Šišmovou; 

 

3.1 zřídit osadní výbor v části města Žešov v počtu 13 členů, 

3.2 určit členy Osadního výboru Žešov tyto občany obce: 

1. Tomeček Patrik, Ing.,  

2. Koutný František,  

3. Laštovica Petr,  

4. Mlčoch Josef,  

5. Bosák Daniel,  

6. Koutný Aleš st.,  

7. Pospíšilová Pavlína,  

8. Zelená Zdeňka,  

9. Krásenský Josef,  

10. Koutný Pavel,  

11. Šmíd Pavel,  

12. Koutný Aleš ml.,  

13. Matoušek Antonín,  

3.3 zvolit předsedou Osadního výboru Žešov Aleše Koutného st. 

 

K bodu 4. Smlouva o přesazení dřevin - Ing. Marek Pořízka a GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 

Schváleno usnesení č. 9164: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o přesazení dřevin mezi Statutárním městem Prostějovem a Ing. Markem Pořízkou za 

podmínek uvedených v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu 5. Delegování zástupce města Prostějova do Školské komise SMO ČR 

Schváleno usnesení č. 9165: 

Rada města Prostějova  

n o m i n u j e 

PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora, jako zástupce statutárního města Prostějova do Školské komise 

Předsednictva Svazu města a obcí ČR  

 

K bodu 6. MANTHELLAN, a.s. 

Schváleno usnesení č. 9166: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informaci o rozsudku Krajského soudu v Brně vyneseném dne 

22. 01. 2019 ve věci žaloby společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem Dukelská brána 25/7, Prostějov, 

PSČ: 796 01, IČ: 469 62 344, jako žalobce, proti Statutárnímu městu Prostějovu a společnosti MANTHELLAN 

a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, jako žalovaným ve věci určení 

neplatnosti Smlouvy o budoucích smlouvách ze dne 16. 07. 2010.  

Rozsudkem Krajského soudu v Brně byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Prostějově č.j. 7 C 446/2014-111 
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ze dne 20.05.2015, jímž bylo určeno, že Smlouva o budoucích smlouvách ze dne 16. 07. 2010, ve znění dodatku  

č. 1 ze dne 22. 12. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 16. 02. 2012, je neplatná.  

Rozsudek Krajského soudu v Brně prozatím nebyl doručen účastníkům řízení a není v právní moci. 

 

K bodu 7. Zahájení řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Služby v oblasti marketingu a propagace pro 

statutární město Prostějov v roce 2019/2020“ 

Schváleno usnesení č. 9167: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. v souladu s čl. 19 Směrnice 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem 

(dále jen Směrnice 2/2016) provedení řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Služby v oblasti 

marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2019/2020“, ve kterém se v souladu s § 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ ) nepostupuje podle tohoto zákona; 

 

2. stanovení pevné ceny předmětné veřejné zakázky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH, což je 2 299 000 Kč včetně 

DPH ve výši 21%; 

 

3. hodnocení nabídek v předmětném řízení podle ekonomické výhodnosti a hodnoticí kritéria pro posouzení 

rozsahu a kvality nabídky a jejich váhu, v souladu s § 116 odst. 4 ZZVZ, takto: 

 

A. Počet akcí využitých k propagaci města v jednotlivých úrovních  .………..…   váha 50%, 

s podkritérii: 

A.1 počet akcí  místní úrovně ……………………………………………………….…  váha 20 %, 

A.2 počet akcí regionální úrovně ……………………………………………………  váha 25 %, 

A.3 počet akcí celostátní úrovně ……………………………………………………….  váha 30 %, 

A.4 počet akcí mezinárodní úrovně ……………………………………………………  váha 25 %; 

 

B. Rozsah a obsah prezentace města na akcích jednotlivých úrovní  …………..…   váha 50%, 

s podkritérii:   

B.1 Rozsah plošné reklamy …………………………………………………………….  váha 25%, 

B.2 Rozsah a obsah reklamy a prezentace v tištěných materiálech ………………… váha 20%, 

B.3 Rozsah a obsah reklamy ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize, rozhlas) .…  váha 30%, 

B.4 Rozsah a obsah propagace na www stránkách a na sociálních sítích ………….. váha 15%, 

B.5 Rozsah dalších marketingových a propagačních aktivit  ………………………..  váha 10%; 

 

Detailní popis hodnoticích kritérií a podkritérií, včetně jejich vah a postupu jejich hodnocení je uveden ve Výzvě 

k podání nabídek, která je přílohou tohoto materiálu;   

 

4. Výzvu k podání nabídky v řízení malého rozsahu na služby „Služby v oblasti marketingu a propagace pro 

statutární město Prostějova v roce 2019/2020“ (dále i jen Výzva), obsahující rámcový popis akcí, využitých 

k prezentaci města Prostějova, spolu s obchodními podmínkami ve formě vzoru Smlouvy o poskytování služeb v 

oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov, který je přílohou zmíněné Výzvy, dle návrhu 

předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

5. zveřejnění Výzvy k podání nabídky s přílohami na profilu pro zakázky malého rozsahu zadavatele a zaslání 

Výzvy třem níže uvedeným dodavatelům: 

- Friendly & Loyal s.r.o., Olomouc, IČ: 286 37 500, 

- PETARDA PRODUCTION a.s., Ostrava, IČ: 253 82 900, 

- TK Plus, s.r.o., Prostějov, IČ: 253 10 593; 

 

6. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář 

tajemníka;  

 

7. ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení předmětné veřejné zakázky v počtu alespoň pěti 

členů a alespoň pěti náhradníků, s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek a v souladu s čl. 20 směrnice 2/2016 a § 42 zákona. Složení komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek (členové a náhradníci) je jmenovitě uvedeno v příloze zápisu ze schůze Rady města 

Prostějova konané dne 19. 2. 2019. 
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u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek provedení řízení malého 

rozsahu „Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějova v roce 2019/2020“ s použitím 

výše zmíněné Výzvy k podání nabídky a Smlouvy o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace pro 

statutární město Prostějov a s použitím výše uvedených hodnoticích kritérií;  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

 k. termín: 31. 3. 2019 

p o v ě ř u j e  

v souladu s čl. 20 směrnice 2/2016 Ing. Matyáše Vojáčka, vedoucího OVZ OKT, jmenovat alespoň tři členy a 

alespoň tři náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady 

města Prostějova konané 19. 2. 2019. 

 

K bodu 8. Návrh zahájení řízení na koncesi malého rozsahu „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol 

ve městě Prostějově“ 

Schváleno usnesení č. 9168: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení koncese malého rozsahu na službu „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě 

Prostějově“ zadávané dle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 

zákon); 

 

2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona 

s hodnoticím kritériem: 

Výše nabídkové ceny za jednu výpůjčku v Kč bez DPH.  

 

3. Výzvu k podání nabídky na koncesi malého rozsahu „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve 

městě Prostějově“ a vzor Smlouvy o provozování bikesharingu dle návrhu předloženého v příloze k písemnému 

materiálu;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka,   

 

5. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky:  

- nextbike Czech Republic s.r.o., Olomouc, IČ: 073 89 108, 

- Velonet ČR, s.r.o., Praha 4, IČ: 047 05 874,  

- Rekola Bikesharing s.r.o., Praha 7, IČ: 048 93 875; 

 

6. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 42 

zákona ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň tří členů a alespoň tří náhradníků v 

zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě 

uvedeno v příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 19. 2. 2019. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci veřejné 

zakázky „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově“.  

 odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 30. 6. 2019 

p o v ě ř u j e 

Ing. Matyáše Vojáčka, vedoucího oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka jmenovat alespoň tři 

členy a alespoň tři náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu s přílohou zápisu ze 

schůze Rady města Prostějova ze dne 19. 2. 2019. 

 

 

 

 

 

Mgr. František   J u r a       Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

Prostějov 19. 2. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


