
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané 16. února 2018, v 10:00 hodin, 
v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 

Kojetín 
 

2.   Administrace investičních akcí – zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
akce „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště“  
(tisk R/787) 
 
Usn.č. 
R 1596/02-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení k investiční akci „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“, dle příkazní smlouvy č. 2018-19, ze dne 
01.02.2018. Zadávací dokumentace byla vypracována příkazníkem S-Invest CZ s.r.o., IČ: 
25526171, Kaštanová 496, 620 00 Brno, 
schvaluje 
zveřejnění zadávací dokumentace pro výběrové řízení k investiční akci „Modernizace a 
rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“, dle příkazní smlouvy č. 2018-19, 
ze dne 01.02.2018, a to způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům, zejména 
zákonu č.  134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.  
 

3. Administrace investičních akcí – zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
akce „Rekonstrukce KD Kojetín“ 
(tisk R/788) 
 
Usn.č. 
R 1597/02-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení k investiční akci „Rekonstrukce objektu KD Kojetín“, 
dle příkazní smlouvy č. 2018-18, ze dne 01.02.2018. Zadávací dokumentace byla vypracována 
příkazníkem S-Invest CZ s.r.o., IČ: 25526171, Kaštanová 496, 620 00 Brno, 
schvaluje 
zveřejnění zadávací dokumentace pro výběrové řízení k investiční akci „Rekonstrukce objektu 
KD Kojetín“, dle příkazní smlouvy č. 2018-18, ze dne 01.02.2018, a to způsobem 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, zejména zákonu č.  134/2016 Sb., zákon o 
zadávání veřejných zakázek.  
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4.  Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci – příprava Místního akčního 
plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
(tisk R/789) 
 
Usn.č. 
R 1598/02-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s finální verzí MAP ORP Přerov, 
přistupuje 
k Memorandu o vzájemné spolupráci při naplňování cílů a uplatňování výstupů projektu 
Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov (registrační číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374), vyhlášenému realizátorem projektu Statutárním 
městem Přerov. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 20. února 2018 


