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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 11895/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
USNESENÍ 

 
ze 43. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 5. listopadu 2020, v 10:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Schválení uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy, udělení výjimky z vnitřního 
předpisu č. 8/2019 a uzavření příkazní smlouvy „Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/553) 
 
Usn. č. R 1006/11-20 
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy č. 167/2019 ze dne 15.08.2019, ve znění 
dodatku č. 1 z dne 20.05.2020 k výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v rámci investiční akce 
„Biocentrum Kojetín“, mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem  
- starostou města a příkazníkem AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, se sídlem 
Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav, zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Bartolšicem. 

 

Usn. č. R 1007/11-20 
Rada města po projednání 

schvaluje 
udělení výjimky z čl. 2., odst.2.2 vnitřního předpisu č. 8/2019 „Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“, která byla schválena usnesením rady města č. 506/10-19 dne 
09.10.2019 pro výběr dodavatelské firmy bez výběrového řízení ve věci výběru dodavatele 
výkonu Technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost koordinátora Bezpečnosti a ochrany 
při práci (BOZP) v rámci investiční akce „Biocentrum Kojetín“,  

schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy k výkonu Technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost 
koordinátora Bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP) v rámci investiční akce „Biocentrum 
Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a příkazníkem I B S Přerov, s.r.o., se sídlem Komenského 
1405/36, 750 02 Přerov, IČ: 25383337, zastoupenou Ing. Bohumírem Sedláčkem, jednatelem 
společnosti, za nabídkovou cenu 18 400 Kč/měsíc bez DPH, a to podobu realizace stavby 
Biocentrum Kojetín, tedy cca 15,5 měsíce.  Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 5. listopadu 2020 


