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NÁZEV: 

Jmenování člena komise 

 

ANOTACE: 

Jmenování člena komise pro hodnocení nabídek. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání jmenuje ………………………… členem hodnotící komise pro 
vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  
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Popis 
 
V červnu 2020 končí stávající platné smlouvy s dodavateli stravy pro služby domov pro seniory, 
domov se zvláštním režimem, denní stacionář a pečovatelská služba. Vzhledem k tomu, že tyto 
dodávky spadají pod pravidla zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění, a 
jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, žádám Radu města o jmenování člena komise 
pro hodnocení nabídek. 
 
 
Geneze případu 
 
V červnu 2020 končí platnost smluv uzavřených na základě výsledků veřejné zakázky na dodávky 
stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, které vzala na vědomí Rada města č. 92 
dne 25. 6. 2018 usn. čj. 1617/2018/POSSM.  
 
 
Návrh řešení 
  

• Jmenovat člena hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku stravy pro 
p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Rada města po projednání jmenuje ………………… členem komise pro hodnocení nabídek. 
 

Doporučení předkladatele 
 
Ředitel p. o. doporučuje jmenovat člena Rady města do komise pro hodnocení nabídek. 
 
 
 
Stanoviska  

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje jmenovat člena Rady města do komise pro 
hodnocení nabídek. 
 
Odbor sociální doporučuje jmenovat člena Rady města do komise pro hodnocení nabídek. 
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