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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 3799/2021 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

U S N E S E N Í 
 

z 53. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 9. dubna 2021, v 09:00 hodin, online prostřednictvím 

aplikace Skype 

 

 

2. Zrušení výběrového řízení a schválení nové výzvy k podání žádosti, k podání 
nabídky a zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“  

(tisk R/675) 

 

Usn. č. R 1213/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zrušení výběrového řízení – užší řízení na výběr dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín  

– Tovačov, k.ú. Kojetín", a to v souladu s §127, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, schváleného usnesením Rady města dne 17.02.2021 pod 

č.R1137/02-21. 

 

Usn. č. R 1214/04-21 

Rada města po projednání 

schvaluje 

- Výzvu k podání žádosti o účast, Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci 

k výběrovému řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín". 

- zplnomocnění administrátora výběrového řízení, společnost Regionální agentura pro 

rozvoj Střední Moravy, Horní náměstí 5, 779 00 Olomouc, IČ 64631109, k provádění všech 

nezbytných úkonů spojených s administrací výběrového řízení na dodavatele stavby 

„Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“, a to zejména ke komunikaci s uchazeči, 

příslušnými úřady, orgány veřejné správy a poskytovatelem dotace 

-Státním fondem dopravní infrastruktury v rámci Programu pro financování výstavby, nebo 

oprav cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020. 

pověřuje 

- starostu Ing. Leoše Ptáčka, k provádění nezbytných úkonů při zastupování města v rámci 

výběrového řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“ a 

dále k jednání s vybraným dodavatelem stavby „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. 

Kojetín “, a to zejména v záležitostech vyplývajících ze smlouvy o dílo 

- Romanu Mrázkovou, referenta odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Městského 

úřadu Kojetín k provádění úkonů nezbytných při zastupování města při provádění stavby 

http://www.kojetin.cz/
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„Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“, zejména podepisování protokolů o předání 

a převzetí staveniště, předávacích protokolů vztahujících se k dílčímu plnění zakázky, 

zápisu do stavebního deníku stavby a převzetí soupisu vzniklých víceprací a méněprací 

stavby.   

 

 

 

 

Ing. Leoš Ptáček v. r.  Miloslav Oulehla v. r. 

starosta místostarosta města    

 

 

 

 

 

Zápis provedla Lucie Grufíková 

V Kojetíně 09.04.2021 


