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    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 11. 2019 
 

 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 91021: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 35. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 5. 11. 2019, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu 2. Zadávací řízení veřejné zakázky „Letní scéna Prostějov – Nové řízení“, informace o průběhu řízení  

a návrh na výběr dodavatele“ 

Schváleno usnesení č. 91022: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

1. na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Letní scéna Prostějov – 

Nové řízení“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost F. O. H. s.r.o., se sídlem 

Českobratrská 2579/13, 79601 Prostějov, IČ: 29256836, jejíž nabídka splnila všechny podmínky pro účast 

v zadávacím řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě;  

2. za podmínky, že vybraný dodavatel doloží dle § 122 odst. 3 ZZVZ kvalifikační a další doklady požadované 

v zadávací dokumentaci, zadat veřejnou zakázku „Letní scéna Prostějov – Nové řízení“ tomuto vybranému 

dodavateli, společnosti F. O. H. s.r.o., se sídlem Českobratrská 2579/13, 79601 Prostějov, IČ: 29256836, a uzavřít 

se jmenovanou společností smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

p o v ě ř u j e  

již ustavenou hodnotící komisi provedením kontroly úplnosti a správnosti dokladů prokazujících způsobilost, 

splnění kvalifikačních předpokladů a technických a dalších podmínek, požadovaných v zadávací dokumentaci, 

předložených vybraným dodavatelem F. O. H. s.r.o., se sídlem Českobratrská 2579/13, 79601 Prostějov, IČ: 

29256836, v souladu s § 122 odst. 3. ZZVZ, před uzavřením smlouvy.  

u k l á d á 

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit po doložení veškerých požadovaných dokladů vybraným 

dodavatelem ve lhůtě dle ZZVZ uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Letní scéna Prostějov – Nové 

řízení“ s vybraným dodavatelem F. O. H. s.r.o., se sídlem Českobratrská 2579/13, 79601 Prostějov, IČ: 

29256836; 

odpovídá: Mgr. Alexandra Klímková, pověřena řízením OSÚMM 

k. termín: 22. 11. 2019 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „Letní scéna Prostějov – Nové řízení“ ve lhůtách stanovených ZZVZ.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 30. 11. 2019 

 
 

 

 S00AX02L1SPK 

*S00AX02L1SPK* 
čj.        PVMU    140198/2019  10 
SpZn.   KP     55/2019  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 1 příloh:       listů příloh: 



Strana 2 z 2 

 

3.1 Změna smlouvy o výpůjčce č. 2018/50/205 ze dne 31.05.2018 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem 

jako půjčitelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Schváleno usnesení č. 91023: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2018/50/205 ze dne 31.05.2018 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem 

jako půjčitelem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, 

PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako vypůjčitelem, v části týkající se závazku vypůjčitele na vlastní náklady 

zajišťovat konání akcí pořádaných půjčitelem v předmětu výpůjčky tak, že tento závazek se nevztahuje na 

taneční kurzy,  

2. cenu za pronájem prostor ve Společenském domě Prostějov pro organizaci závěrečných tanečních kurzů ve 

výši podle ceníku pro nekomerční akce; tato cena bude uplatněna pro všechny subjekty, které organizují 

základní a pokračovací taneční kurzy v Prostějově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 5. 11. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně OKP MMPv 


