
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 

 DNE: 15.06.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 726/2020/POL 

 

NÁZEV: 
 

Prodej nepotřebného majetku 

 

ANOTACE: 
 
V souladu s Pravidly zřizovatele bod 4.2. žádáme o písemný souhlas s prodejem majetku 
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku – Systém METASYS 
JOHNSONS CONTROLL SYSTEMS 

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: 

 

Předkládá: 

 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 Návrh kupní smlouvy 
 
 
Popis 
V souladu s pravidly zřizovatele bod 4.2. žádáme o písemný souhlas     s prodejem majetku. Jedná 
se o Systém METASYS JOHNSONS CONTROLL SYSTEMS. Tento systém ovládá výměníkovou 
stanici, která byla městem Žďár prodána společnosti SATT a.s. Tento majetek je nepoužitelný 
odděleně od výměníkové stanice, není možné jej tedy prodat jinému zájemci, než firmě SATT a.s. 
Firma SATT a.s. má zájem o odkoupení tohoto systému za 5000,-Kč. Tento systém využije pouze 
krátkodobě, než bude modernizován. Systém byl pořízen v roce 2000, zůstatková cena je nulová. 
Pořizovací cena byla 549.360,-Kč.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města 
 
 
Geneze případu 

 26.6.2017, RM č. 69 usn. č.j. 1124/2017/OF – Rada města po projednání schvaluje 

Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města s účinností od 1.7.2017 

 13.1.2020, RM č.32 usn. č.j. 511/2020/OP – Rada města schvaluje Dodatek č. 1 

k Pravidlům zřizovatele ve vztahu k PO města v předloženém znění 

 
 
Návrh řešení 

Schválit prodej nepotřebného majetku 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku – Systém METASYS 

JOHNSONS CONTROLL SYSTEMS 

 Rada města po projednání neschvaluje prodej nepotřebného majetku – Systém 

METASYS JOHNSONS CONTROLL SYSTEMS 

 
Doporučení předkladatele 

 Ředitelka p.o. doporučuje schválit prodej majetku 

 
 
 
Stanoviska  

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy 

 

 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA  
 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami: 

 

SATT a.s. 

Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3 

Zastoupená  

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592 

IČ 60749105, DIČ CZ60749105  

Bankovní spojení:  

Zmocněnec pro jednání: 

 (dále jen „Kupující“) 

a 

Poliklinika Žďár nad Sázavou 

Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zápis v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1935 

IČ 48899119, DIČ CZ48899119 

Zmocněnec pro jednání:  

Bankovní spojení:  

(dále jen „Prodávající“) 

 

Prodávající a Kupující (společně též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“) se níže uvedeného 

dne, měsíce a roku dohodli na následujícím: 

I. 

Předmět prodeje 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem regulace Johnson Controls, umístěné v objektu v ulici 
„Studentská 1699/4“, ve Žďáru nad Sázavou, se všemi součástmi a příslušenstvím. Regulace je hlavním 
ovládacím prvkem objektové předávací stanice v majetku SATT a.s., umístěné ve stejném objektu. 

2. Dohodnutá cena regulace a veškerých nedílných součástí činí 5 000,- Kč (pět tisíc Korun českých) bez 
DPH. 

  



II. 

Předmět plnění 

1. Prodávající prodává regulaci Johnson Controls uvedenou v čl. I. této smlouvy se všemi součástmi 
a příslušenstvím za dohodnutou cenu v odstavci 2. stejného článku. Kupující tuto regulaci za 
dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 

2. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám technický stav prodávané regulace. 

3. Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu na základě daňového dokladu vystaveného 
prodávajícím, a to nejpozději do 14 ti dnů ode dne vystavení na bankovní účet prodávajícího (specifika 
uvedeny v definici smluvních stran – „Prodávající“). 

4. Vlastnické právo k regulaci přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží prodávající 
a jeden kupující. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje umožnit přístup pracovníkům kupujícího k předmětu prodeje v budově na ul. 
„Studentská 1699/4“. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne     

 

 

 

    

 

 
 


