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INVESTICE

Název 

Předpokládaná 
cena vč. DPH poznámka I 

1. Nabíjecí kiosky-
dofin.5% - projekt OP 
VVV ROSTU

10 000,00 Kč Jedná se o mobilní nabíjecí kiosky do studoven na Envelopě a v 
Holici, které budou umožňovat studentům nabíjení vlastních 
telefonů, tabletů a notebooků. Jedná se o položky zařazené do 
celouniverzitního porjektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.

2. Nové knihovní 
vybavení - dofin.5%-
projekt OP VVV ROSTU

55 000,00 Kč Jedná se o nový systém pro zajišťování výpujček, identifikaci, 
kontrolu a zabezpečení knihovního fondu. Jedná se o položky 
zařazené do celouniverzitního projektru ROSTU s dofinancováním 
ve výši 5%.

3. Vybavení AV technikou 
- dofin.5% -projekt OP 
VVV ROSTU

21 000,00 Kč Jedná se o pořízení AV techniky do učeben, která nahradí stávající 
opotřebovaná zařízení a o doplnění AV techniky na Pevnost 
poznání. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního 
projektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.

4. Renovace kuchyně 
Karlov *

Renovace kuchyně ve školícím středisku Karlov. Cena je včetně 
výměny kuchyňské linky, podlahové krytiny, spotřebičů a ostatního 
kuchyňského nábytku plánována ve výši 250 tis. - odloženo do 
druhé fáze projednávání investic

5. Samochodná sekačka 
na trávu s kabinkou *

Jedná se o sekačku na sečení trávníků se sběrem travní hmoty a 
celoroční údržbu chodníků-pro areál na Envelopě (se sběrem travní 
hmoty, zametací kartáč, sněhová radlice, sypač). Předpokládaná 
cena dodávky je 720 tis Kč. - odloženo do druhé fáze projednávání 
investic

6. Židle na Pevnost 
poznání - dofinacování 
5% - projekt OP VVV 
ROSTU

19 600,00 Kč Jedná se o doplnění 50 ks židlí do laudonova sálu na pevnost 
poznání.  Položka je zařazená do celouniverzitního projektru ROSTU 
s dofinancováním ve výši 5%.

7. Doplnění atrií v 2. až 5. 
NP budovy Envelopa- 
dofin.5% -projekt OP 
VVV ROSTU

103 000,00 Kč Byl zpracován návrh na doplnění atrií v 2. až 5. NP budovy Envelopa 
o studijní sezení (stoly a židle), neboť atria jsou dnes vybavena 
pouze relaxačními sedacími čalouněnými prvky. Modernizace 
studovny i dovybavení atrií je uplatněno v celouniverzitním 
projektu ROSTU v rámci OP VVV (žádost podána v lednu 2018). 
Dofinancování 5% se předpokládá ve výši 103 tis pro dovybavení 
atrií.

8. notebooky pro 
grafické porgramy - 
dokončení pořízení z 
r.2017 (DNS)

110 000,00 Kč pro práci technických úseků správy při aktualizaci dokumentací 
stavů budov a zavádění sowtvarů na správu budovy  - probíhá DNS

9. Víceúčelové vozidlo 
MPV  - dokončení 
pořízení z r.2017 
(uzavřena kupní 
smlouva) 

872 000,00 Kč jedná se o pořízení nového osobního auta s přestavitelným 
zavazadlovým prostorem tak, aby mohlo přepravovat 2/5/7 osob a 
rovněž náklad, vhodného i na delší trasy  - již podepsaná kupní 
smlouva

CELKEM 1 190 600,00 Kč

* odloženo do druhé fáze projednávání investic


