
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27 

 DNE: 2.12.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 466/2019/ZŠPal 

 

NÁZEV: 
 

Vyřazení majetku  

 

ANOTACE: 
 
Z odborného posouzení technického stavu přístrojů 

- konvektomatu COMBI STEM AIR-F LINIE (poř. cena 331 672,- Kč) a  
- dataprojektoru ASK C 50 (poř. cena 61 000,- Kč) 
vyplývá, že vzhledem k celkovému technickému stavu, stáří a opotřebení nelze zajistit jejich 
spolehlivou a rentabilní opravu, která by zaručovala prodloužení životnosti. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního 
majetku ve výši 392 672,- Kč. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

ředitel PO 

Předkládá: 
ředitel PO 
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- Evidenční karta HIM konvektomatu COMBI STEM AIR-F LINIE (poř. cena 331 672,- Kč) 
- Protokol o prohlídce zařízení COMBI STEM AIR-F LINIE 
- Evidenční karta HIM dataprojektoru ASK C 50 (poř. cena 61 000,- Kč) 
- Protokol o prohlídce zařízení ASK C 50 

 
 
 
Popis 
Konvektomat COMBI STEM AIR-F LINIE v pořizovací ceně 331 672,- Kč je součástí majetku školy 
od  23.10.1997. Z technické prohlídky vyplývá, že vzhledem k celkovému technickému stavu a 
stáří zařízení je zařízení velmi opotřebené a nelze zajistit jeho spolehlivou a rentabilní opravu, 
která by zaručovala prodloužení životnosti stroje.  
Dataprojektor ASK 50 v pořizovací ceně 61 000,- Kč je součástí majetku školy od  22.12.2003. 
Přístroj není funkční a oprava není ekonomicky rentabilní.  
Na základě těchto skutečností bylo servisním technikem doporučeno zařízení vyřadit a následně  
ekologicky zlikvidovat. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
 
 
Geneze případu 

 neuvedeno  

 
 
Návrh řešení 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace považuje za  
nejvhodnější řešení vyřazení a následnou ekologickou likvidaci tohoto majetku. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání  

 schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 392 672,- Kč. 
 

neschvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 392 672,- 
Kč   

 
Doporučení předkladatele  
Předkladatel doporučuje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši  
392 672,- Kč. 
 
Stanoviska  

Tento návrh byl projednán: 
 

 

 

 










