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NÁZEV: 
 

Prodej nepotřebného majetku 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení prodeje nepotřebného majetku. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku dle přílohy. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 
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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: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
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Popis 
V roce 2013 byl PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou nabídnuto k bezúplatnému převodu 
osobní automobil Škoda Fabia. Organizace auto provozovala do současné doby. V srpnu PO 
obdržela z grantového programu Škody auto nové vozidlo Škoda Octavia. Proto se organizace 
rozhodla Škodu Fabii nabídnout Městu a jeho příspěvkovým organizacím k bezúplatnému 
převodu (email ze dne 14. 7. 2020). Žádná z organizací neprojevila zájem, a proto bude auto 
nabídnuto k prodeji. Info k automobilu: první registrace 3/2007, motor 1,2 47kW, najeto 126 tis. 
km, STK platná do roku 2021, barva červená. Má klimatizaci a rádio, manuální převodovku. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Nemá dopad do rozpočtu města.  
 
Geneze případu 
Schválený převod majetku v roce 2013 dne 24. 6. 2013 (RM č. 67, Usn. 952/2013/OP/4). 
 
Návrh řešení  
• Schválit prodej nepotřebného majetku dle přílohy. 
 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku dle přílohy. 
 
Doporučení předkladatele 
Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný prodej majetku. 
 
Stanoviska  
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný prodej majetku.  
Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný prodej majetku. 
Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný prodej majetku. 

 
 


	Prodej nepotřebného majetku
	Název materiálu: Prodej nepotřebného majetku

