
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 

 DNE: 25.6.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1592/2018/POL 

 

NÁZEV: 
 

Prodej nepotřebného majetku 

 

ANOTACE: 
Prodej nepotřebného majetku 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje prodej majetku dle přílohy č.1 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Ilona Komínková 

Předkládá: 

Ing. Ilona Komínková 

 
  

 



 
Název materiálu:   Prodej nepotřebného majetku 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Jedná se o návrh na prodej nepotřebného majetku dle přílohy. O uvedený majetek neprojevil zájem 
zřizovatel ani příspěvkové organizace města, ani žádná z neziskových organizací. Byl nabídnut 
zaměstnancům a nájemníkům a ti projevili zájem o koupi. 
 
Geneze případu 

 3.10.2016, RM č. 50 usn. Čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu 

funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení. 

 
Návrh řešení 
Schválit prodej nepotřebného majetku dle přílohy  
 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města pro projednání schvaluje prodej majetku dle přílohy 

 Rada města pro projednání neschvaluje prodej majetku dle přílohy 

 
Doporučení předkladatele 

 Ředitelka p.o. doporučuje schválit prodej majetku dle přílohy 

 
Stanoviska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

inv. číslo název množství datum zařazení důvod k vyřazení 
Způsob pořízení Navrhov

aná cena 

000139 Lednice 1 31.12.1986 
Neupotřebitelné, 
netěsní 

koupě 100,- 

400035 Kartotéka 1 14.10.2015 
Neupotřebitelné, 
křivé kolejnice, 
nutná oprava 

Převzetí od 
zřizovatele 

500,- 

400036 Kartotéka 1 14.10.2015 
Neupotřebitelné, 
křivé kolejnice, 
nutná oprava 

Převzetí od 
zřizovatele 

500,- 

101365 
Posunovací 
dveře 

1 5.1.2006 neupotřebitelné koupě 200,- 

100654 Skříň 1 31.12.1986 neupotřebitelné koupě 70,- 

101609 
Lehátko 
rehabilitační 

1 28.11.2013 

Neupotřebitelné, 
není již výrobce, 
nelze udělat BTK, 
částečně 
poškozen přívod 
el. proudu 

Koupě 
staršího od 
Fitu 

300,- 

400028 
Skříň 
kartotéková 

1 14.10.2015 
Neupotřebitelné, 
křivé kolejnice, 
nutná oprava 

Převzetí od 
zřizovatele 

500,- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


