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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
USNESENÍ 

 
z 16. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 2. srpna 2019, v 10:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
1. Výběr dodavatele zajištění manažerského řízení realizace projektu „Biocentrum 

Kojetín“ 
(tisk R/224) 
 
Usn. č. R 407/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele GHC regio s.r.o., se sídlem Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, 
IČ: 27790797 v rámci stavby „Biocentrum Kojetín“. Dodavatel je vybírán na základě 
doporučení hodnotící komise jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka z nabídek přijatých 
v rámci výběrového řízení ze dne 01.08.2019, 
schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem, starostou (jako 
„příkazcem“) a GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, IČ: 27790797, 
zastoupená Ing. Alešem Calábkem, MBA, jednatelem (jako „příkazníkem“), za účelem zajištění 
manažerského řízení realizace projektu „Biocentrum Kojetín“, za celkovou cenu ve výši 235 
000 Kč bez DPH.  Předpokládaná doba výkonu je 18 měsíců. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. Čerpání ceny výkonu uvedené 
činnosti v jednotlivých letech realizace stavby bude vždy v souladu s alokací finančních 
prostředků stanovené platným a aktuálním rozhodnutím o přidělení dotace z 11531- 
Operačního programu životního prostředí 2014-2020, vydaným Ministerstvem životního 
prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10, 
schvaluje 
zplnomocnění GHC regio s.r.o. Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, jmenovitě Ing. Aleše 
Calábka, MBA … a Ing. Dušana Rödera …, k vyřizování všech nezbytných a obvyklých 
činností souvisejících s dotačním poradenstvím při realizaci a udržitelnosti projektu 
„Biocentrum Kojetín“ podpořeného z Operačního programu Životního prostředí. 
 
2. Ukončení příkazní smlouvy – administrace výběrového řízení na dodavatele stavby 

„Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/225) 
 
Usn. č. R 408/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy č. 165/2016, ze dne 15.11.2016 mezi příkazcem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a příkazníkem ZVZ 
Konzult s.r.o., zastoupenou Ing. Šárkou Goldmannovou, jednatelkou. Důvodem ukončení 
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příkazní smlouvy je nepotřebnost vypsání výběrového řízení na výběr dodavatele stavby. 
Dohoda o ukončení příkazní smlouvy bude uzavřena s účinností ke dni 01.09.2019. 
 
3. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Biocentrum Kojetín“  
(tisk R/226) 
 
Usn. č. R 409/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Biocentrum Kojetín“, jejímž předmětem je realizace 
uvedeného díla. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se 
sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem 
Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 22 842 972,78 Kč bez DPH. Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
4. Výpověď smlouvy o poskytování služeb se společností MULTI-S s.r.o. 
(tisk R/227) 
 
Usn. č. R 410/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
výpověď smlouvy o poskytování služeb č. 2012-20 ze dne 01.02.2012, jejímž předmětem je 
střežení nebytových prostor na Sběrném dvoře, ulice Družstevní 1364, 752 01 Kojetín, 
prostřednictvím kamerového systému včetně datového přenosu, napojeného na pult 
centralizované ochrany, která byla uzavřena v roce 2012 mezi objednatelem Městem Kojetín, 
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města (dále jen Město Kojetín) a poskytovatelem 
MULTI-S s.r.o., Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž, IČ 26912678 (dále jen MULTI-S s.r.o.), 
zastoupeným JUDr. Josefem Urbanem –  jednatelem,  za cenu ve výši 4000,- Kč bez DPH, za 
měsíc. Výpověď ze smlouvy bude učiněna k 01.09.2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 5. srpna 2019 


