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Přítomni:
Členové Rady města Prostějova:
Mgr. František J u r a
Mgr. Jiří P o s p í š i l
PaedDr. Jan K r c h ň a v ý
RNDr. Alena R a š k o v á
Ing. Jiří R o z e h n a l
Ing. Milada S o k o l o v á
Ing. Tomáš B l u m e n s t e i n
Ing. Zdeněk F i š e r
Roman K a r š u l í n
Bc. Miloš S k l e n k a
Marcela Ž u p k o v á

Tajemnice MMPv:

v zast. Mgr. Jana Orságová

Přizván:
Ing. Radim Carda
Ing. Petra Mejzlíková
Mgr. Lenka Tisoňová
Ing. Michal Dadák
Adam Prokop
Ing. Pavel Novotný
Ing. Martina Hamplová
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 8:00 hod. zahájil a dále řídil 44. schůzi
Rady města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost všech
členů rady, sdělil, že z technických důvodů nebude použito hlasovací zařízení, a proto nebude
zaznamenáno hlasování po jménech (přítomní členové rady vyjádřili s tímto postupem souhlas).
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 0084:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 44. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 28. 1. 2020, uvedený na
pozvánce,
pověřuje
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Prostějovské léto 2020 - finanční, organizační a technické zajištění akce
3. Návrh na zahájení ZŘ VZ Přístavba tělocvičny DDM Vápenice
4. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
5. Různé
6. Závěr
K bodu 2. Prostějovské léto 2020 - finanční, organizační a technické zajištění akce
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Orságová, RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se (R. Karšulín), 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 0085:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. zadání realizace akce Prostějovské léto 2020, formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti
F.O.H. s.r.o., Českobratrská 2579/13, 796 01 Prostějov, IČO: 292 56 836;
2. vzor Smlouvy dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu.
K bodu 3. Návrh na zahájení ZŘ VZ Přístavba tělocvičny DDM Vápenice
Písemný materiál předložila Ing. Vysloužilová, MBA a úvodní slovo přednesla Mgr. Orságová.
V rozpravě vystoupili: Ing. Rozehnal, Mgr. Orságová, Mgr. Pospíšil, Ing. Blumenstein, R. Karšulín,
Mgr. Jura, RNDr. Rašková, Bc. Sklenka, Ing. Fišer
Rada ustanovila složení komise pro hodnocení nabídek. Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat
o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 0086:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba tělocvičny
u DDM Vápenice, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“);
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2. zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu
předloženého v příloze k tomuto materiálu se změnou dle diskuse, tj. v zadávacích podmínkách
v odst 13.4.1 se vypouští text: „PVC sportovní podlaha s betonovým podkladem a hydroizolací
s asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou.“
3. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s §
114 ZZVZ s dále uvedenými hodnoticími kritérii:
A. Výše ceny díla v Kč bez DPH
váha 90 %;
B. Délka doby záruky za jakost stavebních prací v měsících
váha 10 %.
4. provedení administrace této veřejné zakázky Oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář
tajemníka (OVZ OKT);
5. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a
v souladu s § 42 ZZVZ ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti
členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Složení komise
pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze
Rady města Prostějova ze dne 28. 1. 2020.
ukládá
Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci
zadávacího řízení „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ za výše uvedených podmínek
a v souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT,
k. termín: 30. 4. 2020
pověřuje
1. primátora města Mgr. Františka Juru jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů
komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města
Prostějova ze dne 28. 1. 2020;
2. pracovníky Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka RNDr. Bc. Romana Sedláčka
a Ing. Matyáše Vojáčka jako jeho náhradníka otevřením elektronicky podaných nabídek
v předmětném řízení.
K bodu 4. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 0087:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
303 0200000020341
222.000,Snížení neinvestičního účelového příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – jiné mzdové prostředky
2. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020341
222.000,Zvýšení neinvestičního neúčelového příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24
K bodu 5. Různé
5.1 Změna člena v OV Žešov (ústní zpráva Mgr. Pospíšila)
Mgr. Pospíšil informoval o skutečnosti, že člen Osadního výboru Žešov Josef Mlčoch změnil místo trvalého
pobytu, a proto nemůže být nadále členem tohoto OV. Z toho důvodu navrhl odvolání J. Mlčocha a volbu
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Martina Vyplela novým členem Osadního výboru Žešov na zasedání zastupitelstva dne 4. 2. 2020. Do
rozpravy se nikdo nepřihlásil, předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 0088:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova projednat na zasedání dne 4. 2. 2020
1. odvolání Josefa Mlčocha z funkce člena Osadního výboru Žešov,
2. volbu Martina Vyplela členem Osadního výboru Žešov.
5.2 Přijetí starosty obce Vrbátky ve věci cyklostezky Vrahovice – Vrbátky
Ing. Pavel Novotný, starosta obce Vrbátky a Ing. Martina Hamplová, místostarostka, informovali o záměru
realizovat cyklistickou stezku z Vrahovic do Vrbátek v délce cca 3 km, majetkoprávních vztazích k přísl.
pozemkům, předpokládaných nákladech a možných dotacích na investiční akci, sdělili předpokládaný
harmonogramu a požádali o součinnost. V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Rozehnal, Ing. Fišer, Mgr.
Pospíšil, Ing. Blumenstein, R. Karšulín. Nikdo z přítomných členů Rady města Prostějova nepředložil návrh
usnesení, nicméně v rozpravě členové rady vyjádřili záměru podporu s tím, že se budou projektem
zabývat.
K bodu 6. Závěr
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 44. schůze rady byl vyčerpán a
v 9:35 hod. jednání ukončil.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Mgr. Jiří P o s p í š i l
1. náměstek primátora

Přílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Písemné materiály k přísl. bodům

Prostějov 28. 1. 2020
Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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