
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 56 
 DNE: 18. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 895/2020/OF 

 

NÁZEV: 
 

Pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou  

 

ANOTACE: 
     Zrušení VŘ na podlimitní veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad  
     Sázavou na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města ruší podlimitní veřejnou zakázku na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti 
města na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 dle § 127 odst 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.   

Starosta města: Radní pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

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

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 



 

Název materiálu: Pojištění majetku a odpovědnosti města 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 0 
 
 
Popis 
RM dne 19. 10. 2020 usn. čj. 864/2020/OF vyhlásila VŘ na podlimitní veřejnou zakázku na 
pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 
2022, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Vzhledem k tomu, že v části 18 ZD – Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
stanovení ceny nebyla stanovena výše provize (pevné % z celkové nabídkové ceny za rok) pro 
pojišťovacího makléře, přijaté nabídky jsou celkově neporovnatelné. VZ nelze tak vyhodnotit a 
vybrat poskytovatele pojištění.  
 
 
 
Návrh řešení 
 
Rada města ruší podlimitní veřejnou zakázku na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města 
na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 dle § 127 odst 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.  
 
Doporučení předkladatele 
OF doporučuje – viz návrh řešení. 
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