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Návrh na usnesení RM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Petr Horčička
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
15.12.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
ZŠ Komenského - přijetí daru
RM_2018-1288/23
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
přijetí daru Základní školou, Trutnov, Komenského 399 od
Královéhradeckého kraje, který se skládá z výsuvného tabulového
systému pro virtuální učebnu, hardwaru pro virtuální učebnu,
přírodovědného softwaru a školení pro virtuální učebnu, a to v celkové
hodnotě 144.209,45 Kč, dle předloženého návrhu.
08.12.2020

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že žáci ZŠ Komenského byli v posledních letech úspěšní ve vědomostních olympiádách
přírodovědného zaměření, byla tato základní škola vybrána Královéhradeckým krajem, aktuálně výhradním
vlastníkem virtuální učebny na podporu přírodovědného vzdělávání, k jejímu bezplatnému zapůjčení.
Smlouvu o výpůjčce vybavení virtuální učebny, uzavřenou do 31.12.2020, schválila Rada města Trutnova
usnesením RM_2018-1288/3 ze dne 10.12.2018.
Virtuální učebna zahrnuje hardware (Tablet PC – Dell Inspiron 13z, Smart TV – LG 65UK6300MLB),
přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu (Zelená učebna – biologie člověka, zvířat a rostlin,
geologie, paleontologie) a výsuvný tabletový systém (školní tabule výsuvná do stran pro popis zasucha
stíratelnými fixy, za níž je umístěna televize). Celý komplet je umístěn v jedné ze tříd na 2. stupni ZŠ.
Po uplynutí doby výpůjčky se předpokládá, že bude výše uvedené vybavení virtuální učebny převedeno do
vlastnictví Základní školy, Trutnov, Komenského 399, a to prostřednictvím darovací smlouvy (viz příloha),
která upravuje vztahy mezi dárcem a obdarovaným + nakládání s darem a související provádění kontrol
tohoto majetku.
Příloha
Návrh darovací smlouvy
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 10.12.2020

Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

