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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 44. schůze Rady města Prostějova, konané 28 1. 2020
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
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.
K bodu 2. Prostějovské léto 2020 - finanční, organizační a technické zajištění akce
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
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“);
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.
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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
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)
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.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

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

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