
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97 

 DNE: 08.10.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1713/2018/POL 

 

NÁZEV: 
 

Složení komise pro výběrové řízení 

 

ANOTACE: 
Dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních 
prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených 
Čl.3 odst. 3 žádáme o jmenování komise pro výběrové řízení „Dodávka přístrojového 
vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad Sázavou – panoramatický rentgen“ 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro výběrové 
řízení „Dodávka přístrojového vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad Sázavou – 
panoramatický rentgen“ ve složení: 
MUDr. Radek Černý – jako zástupce města 
Ing. et. Ing. Ilona Komínková 
Mgr. Marie Horáková 
Alena Švomová 
Marie Sobotková 
 

 

 
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 správy 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. Ilona Komínková 

Předkládá: 

Ing. Ilona Komínková 
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Popis 
Dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních 
prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených 
Čl.3 odst. 3 žádáme o jmenování komise pro výběrové řízení „Dodávka přístrojového 
vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad Sázavou – panoramatický rentgen“ 
Dle této směrnice je členem komise vždy volený zástupce města. Zástupcem města bude 
jmenován MUDr. Radek Černý. Dalším členem je ředitelka organizace, vedoucí RTG 
pracoviště, pracovnice IT a pracovnice administrativy. 

 
 

Geneze případu 
RM Č. 94 dne 27.8.2018 j.č.1658/2018/POL – nákup panoramatického RTG, návratná 
finanční výpomoc 
ZM Č. 30 dne 6.9.2018 j.č.30/2018/POL/11 – nákup panoramatického RTG, návratná 
finanční výpomoc 
RM Č. 95 dne 10.9.2018 j.č.1671/2018/POL – Schválení nákupu panoramatického RTG 
 
 
Návrh řešení 
 

 Schválit komisi pro výběrové řízení 

 

Varianty návrhu usnesení 

 Rada města schvaluje složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro 

výběrové řízení „Dodávka přístrojového vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad 

Sázavou – panoramatický rentgen“ ve složení: 

MUDr. Radek Černý – jako zástupce města 
Ing. et. Ing. Ilona Komínková 
Mgr. Marie Horáková 
Alena Švomová 
Marie Sobotková 

 
  
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme ke schválení, nenavrhujeme jiné varianty usnesení 


