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65 tisíc SVJ

V České republice bylo v loňském
roce 8,4 tisíce bytových družstev s
431,5 tisíce byty. Počet společenství
jednotek vlastníků vzrostl na téměř
65 tisíc a bylo v nich celkem 1,6
milionu bytů.

Ředitel Nemocnice Na
Bulovce odvolán

Lidé cítí slabší korunu v
dražším jídle a benzinu

V květnu stouply o 5 procent
tržby tuzemských obchodů

Včera ráno odvolal ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)
editele Nemocnice Na Bulovce
Františka Nováka. Tuto informaci
podal mluvčí nemocnice Martin
Šalek. Ministr zdravotnictví v tiskové
zprávě zdůvodnil svůj krok
Novákovým trestním stíháním,
považuje za nepřijatelné, aby stíhaný
ředitel zůstal ve funkci. Ředitele
nemocnice policie obvinila v
rozsáhlé kauze manipulací s
veřejnými zakázkami.

Spotřebitele v České republice cítí
slabší korunu především v dražších
pohonných hmotách a dovážených
sezonních potravinách, například ve
vyšších cenách ovoce a zeleniny. Na
tomto faktu se shodli analytici.
Obyvatelé ČR si také připlatí při
výměně cizí měny na cestě do
zahraničí. Kurz české měny podle
nich o prázdninách spíše neposílí.
Slábnoucí korunu Češi také pociťují
již nyní v podobě dražších
pohonných hmot u tuzemských
benzínových pump.

V měsíci květnu tržby v
maloobchodě bez prodejů aut
zpomalily meziroční růst na pět
procent z dubnových 5,6 procenta.
Tržby rostly především za
nepotravinářské zboží, pohonné
hmoty a potraviny. V meziměsíčním
srovnání se tržby obchodů po
očištění o sezónní vlivy zvýšily v
květnu reálně o 0,4 procenta.

Sklizeň řepky a obilovin
Sklizeň základních obilovin podle
prvních odhadů letos meziročně
klesne o 8,2%. Úroda řepky by měla
být naopak vyšší, a to o 6,5%.

Ceny pohonných hmot
Průměrné ceny pohonných hmot v
Česku se po zhruba třech týdnech
poklesu opět zvýšily.
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Zelenák kvůli obvinění
rezignoval
Ředitel Nemocnice Na Františku
Robert Zelenák rezignoval, radní
Prahy 1 včera jeho rezignaci přijali.
Důvodem rezignace je jeho nedávné
obvinění z manipulací s veřejnou
zakázkou.

Zakázky v dnešním přehledu:

Veřejné zakázky

A
vybíráme pro Vás to nejzajímavější B

Vyhlášené zakázky

195 624 765 Kč
Zadané zakázky

33 358 539 Kč

Zajímavost dne

Vyhlášená zakázka

Zadaná zakázka

Řidiči, kteří se budou chtít připojit k
Uberu, budou muset nově
elektronicky evidovat tržby.
Alternativní taxislužba Uber se
chystá příští týden s ministerstvem
financí podepsat dohodu, jejímž
výsledkem má být pilotní projekt
EET pro nové řidiče Uberu. Změna
se zatím dotkne pouze těch řidičů,
kteří pro Uber začnou jezdit od října.
Do budoucna by ale měla platit pro
všechny.

Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
poptává v rámci výběrového řízení
dodávku informačních systémů pro
potřeby Ústřední vojenské
nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha. Odhadovaná
cena zakázky je předběžně
stanovena na 11,8 mil. korun.
Nabídky lze zasílat do 1.8.2018.

Firma Grant Help, s.r.o. vyhrála
výběrové řízení na zakázku, kterou
vyhlásilo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
a to na uzavření rámcové smlouvy
na komplexní a systematické
poradenské služby při přípravě a
realizaci dotačních projektů hl. m.
Prahy. Konečná cena této zakázky
je 31,5 mil. korun.
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