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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Projekt  „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem“ 
- pořízení 670 ks kompostérů a štěpkovače
- vedený pod pracovním názvem Pořízení kompostérů do domácností ve městě Vrbno 

pod Pradědem  RMě 921/47/2013
- název veřejné zakázky „Kompostéry a štěpkovač pro město Vrbno pod Pradědem“

1.Smlouva o dílo mezi městem a Regionální poradenskou agenturou s.r.o. Brno byla uzavřena  
na zpracování žádosti o dotaci, projektový záměr, analýzu produkce odpadu.
Smlouva o dílo byla uzavřena na částku 78 800,- Kč bez DPH.  
Dílo bylo předáno v květnu 2013.
Faktura byla vystavena ve výši 95 348,- Kč včetně DPH a uhrazena 19.06.2013.

    2. V rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem“ bylo 
vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Kompostéry a štěpkovač pro město Vrbno pod 
Pradědem“. 
Jedná se o totožný projekt dle usnesení RMě č. 921/47/2013.
Smlouva o dílo mezi městem a Regionální poradenskou agenturou na realizaci veřejné 
zakázky byla uzavřena na částku 35 000,- Kč bez DPH. 
Zakázka byla ukončena a firmě bylo dne 14.10.2013 uhrazeno 42 350,- Kč včetně DPH.

   3. Pořízení 670 ks kompostérů a štěpkovače bylo projednáno a schváleno při vyhlášení 
podlimitní veřejné zakázky na 57. jednání rady města dne 12.9.2013 č.usnesení 1135/57/2013.
Původní návrh schválený radou města v měsíci dubnu 2013 byl pořídit kompostéry pouze do 
domácností. Během přípravy byl předmět žádosti rozšířen s ohledem na možnosti dotačního 
titulu a posouzení výchozí situace v našem městě o štěpkovač a velkoobjemové kompostéry.

S pozdravem

Ing. Ivet Pešatová
vedoucí majetkoprávního odboru

Město Vrbno pod Pradědem
Městský úřad, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Odbor majetkoprávní

Zuzana Machetanzová              
Mnichov 62
793 26  Vrbno pod Pradědem
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