MĚSTO NOVÝ JIČÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Kancelář úřadu

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

2.3.2018
KÚ/16682/2018
16682/2018

Vyřizuje:
Telefon:

JUDr. Dagmar Veličková
420556768320

Mobil:
E-mail:

dvelickova@novyjicin-town.cz

Datum:

07.03.2018

Sdělení k žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
K Vaší žádosti ze dne 2.3.2018 o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů , upřesněné dne 6.3.2018 na výzvu ze dne 5.3.2018,
č.j. KU/16990/2018 Vám zasíláme požadované informace v anonymizované podobě, a to :
a) výpis ze Zápisu z 58. schůze Rady města Nový Jičín konané dne 14.2.2018
b) prezenční listinu z 58.schůze RM
c) podklady k projednávanému bodu MPZ/208/2017/OB:
 Důvodová zpráva k MPZ 208/2017/OB
 Nabídkovém řízení k MPZ 208/2017/OB
 Nabídky(žádosti o pronájem)
 Zápis č.1/2018 z jednání Komise pro správu majetku ze dne 15.1.2018
 Zápis č.2/2018 z jednání Komise pro správu majetku ze dne 22.1.2018
d) přijatá usnesení na 58. schůzi Rady města Nový Jičín
e) přehled členů Komise pro správu majetku .
Audio ani videozáznam ze schůzí RM se nepořizuje.
K Vámi položeným dotazům sdělujeme:
1. Jaké bylo složení komise, která doporučovala Radě města Nový Jičín schválit nabídku
pana M.D. podanou v nabídkovém řízení MPZ/208/2017/OB?
Viz Přehled členů Komise pro správu majetku na CD.
2. Jakým způsobem byly vyhodnocovány žádosti týkající se nabídkového řízení č.
MPZ/208/2017/OB ?
Žádosti, jejich posuzování a přijetí doporučujícího stanoviska má v kompetenci „Komise pro
správu majetku města Nový Jičín (dále jen komise). Žádosti vyhodnocovala komise, která
přijala doporučující stanovisko, viz přiložené zápisy z jejich jednání. Následně nabídkové
řízení vyhodnotila RM a rozhodla o budoucím nájemci.
3. Jakým způsobem byla stanovena váha kritérií popsaných v nabídkovém řízení č.
MPZ/208/2018/OB, když z jazykového výkladu vyplývá, že prvním a hlavním kritériem
byla nabídnuta výše nájemného?
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Váha kritérií stanovena nebyla. V Nabídkovém řízení je prostý výčet kritérií (tzn. za prvé,
nabídnutá výše nájemného a za druhé, účel užívání). Není zde žádná zmínka o tom, že
jedno z kritérií by bylo primární a jedno sekundární , a tedy, že některé z nich má vyšší
váhu.
Kteří členové odborné komise vyhodnocující podané žádosti o pronájem týkající se
nabídkového řízení MPZ/208/2017/OB hlasovali pro tu kterou přijatou nabídku a
s jakým odůvodněním?
Uvedené informace naleznete v zápisech z jednání komise.
Jakým způsobem bylo odůvodněno nedodržení kritérií výběru nabídek stanovených
v nabídkovém řízení č. MPZ/208/2017/OB?
viz ad 3)
Bylo při vyhodnocování nabídek zdůvodněno, že i přesto, že hlavním kritériem výběru
byla nabídnutá výše nájemného, byla vybrána nabídka pana M.D., která byla o
159.544,00 Kč nižší než nabídka nejvyšší(tj. nabídka TOP KOFI BAR, s.r.o.?
Viz ad 3)
Na základě jakých kritérií než těch, které byly uvedeny v MPZ/208/2017/OB
doporučovala komise Radě města Nový Jičín schválit nabídku pana M.D.?
Mimo nabídkové ceny a účelu užívání NP a samozřejmě splnění všech náležitostí pro
podání nabídky v NŘ, nebyla určena žádná další kritéria.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
Tajemnice MěÚ

Přílohy: dle textu

