
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 90 

 DNE: 21. 5. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1561/2018/oFKIA, taj. 

 

NÁZEV: 
Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků 

města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených – 
Dodatek č. 1 

 

ANOTACE: 
Doplnění Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků 
města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených – úprava čl. 7 
podpisových pravomocí 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních 
prostředků organizací jím zřízených dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Bořilová, oFKIA 

Předkládá: 

oFKIA, tajemník 

 



 

Název materiálu:  Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu hrazených z finančních  

   prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací 
   jím zřízených – Dodatek č. 1 

 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  1 – Dodatek č. 1 ke Směrnici  
 
 
Popis 
 
Doplnění a zpřesnění směrnice o vymezení podpisových pravomocí vedoucích – příkazců operací 
při uzavírání písemných objednávek, vzniklých z důvodu požadavku zadávání smluv i objednávek 
do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
 
 
 
Geneze případu 

 Usn. č. 883/2016/taj. z 12. 12. 2016 – schválení dosud platné verze Směrnice  

 
 
Návrh řešení 

 Schválit Dodatek č. 1 ke Směrnici v předloženém znění  

 
Varianty návrhu usnesení 

 Neschválit Dodatek č. 1 ke Směrnici  

 Schválit Dodatek č. 1 ke Směrnici v upraveném znění 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit Dodatek č. 1 ke Směrnici v předloženém znění. 
 
 
 
Stanoviska  
Odbor majetkoprávní doporučuje schválení  
 



Město Žďár nad Sázavou, 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

 
 

Do d atek  č .  1  
k e  S m ě r n i c i  k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a  

z finančních prostředků organizací jím zřízených 
 
 
 
S účinností od 1. 6. 2018 se čl. 7 Smlouvy a jejich schvalování v radě města ve znění: 
 
Rada města v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pověřuje starostu města 
uzavíráním písemných smluv, kde byl dodavatel vybrán v souladu s touto směrnicí a hodnota 
celkového plnění nepřesáhne rozsah veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
 
mění na:  

čl. 7 
Smlouvy a jejich schvalování v radě města: 

 
Rada města v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pověřuje starostu města 
uzavíráním písemných smluv, jejichž zadavatelem je město a kde byl dodavatel vybrán v souladu 
s touto směrnicí a hodnota celkového plnění nepřesáhne rozsah veřejné zakázky malého rozsahu. 
K podpisu písemných objednávek v rozsahu dle kategorie 1 je oprávněn příslušný vedoucí – 
příkazce operace. 
 
 
 
Dodatek č. 1 ke Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních 
prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených byl 
schválen Radou města Žďáru nad Sázavou č. 90 konanou dne 21. května 2018. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. května 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..……………………………….. ……………………………………. 
 Mgr. Zdeněk Navrátil  Ing. Josef Klement 
 starosta města místostarosta města 
 

 
 


