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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Ing. Zuzana Horáková Radová
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
15.12.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Pořízení DHM – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se záměrem Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 pořídit pro potřeby
školní jídelny dlouhodobý hmotný majetek, tj. výdejní systém Logic chytrý výdejní terminál, dle předloženého návrhu,
01.02
dále se záměrem pořídit pro potřeby školní kuchyně dlouhodobý hmotný
majetek, tj. kráječ chleba a knedlíků, dle předloženého návrhu.
08.12.2020

Důvodová zpráva:
Ředitelka ZŠ V Domcích předložila Odboru SVŠZ MěÚ v souladu s Čl. VII zřizovací listiny žádost o souhlas
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (DHM).
Jedná se o výdejní systém Logic - chytrý výdejní terminál (špičkový průmyslový kiosek) do školní jídelny
pro odbavování strávníků, a to voděodolný a nárazuvzdorný, s barevným dotykovým displejem 15", čtečkou
pro přidělování čipů a zálohovaným zdrojem AWZ 333. V ceně, která činí 80.950,- Kč včetně DPH, jsou
standardní držáky na zeď, montáž, zapojení a nastavení. Pokud by bylo nutné provést zavěšení od stropu,
bude třeba pořídit zakázkový nerezový držák a zajistit modernizaci SW, čímž by došlo k navýšení uvedené
ceny o cca 10.000 Kč.
Dalším DHM je kráječ chleba a knedlíků (rozteč nožů 13 mm). Jedná se o model, který je velmi výkonný a
nenáročný na potřebný prostor. Stroj je vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou. Spouští
se tlačítkem a po „rozplátkování“ se automaticky vypne. Součástí stroje je stop tlačítko. V základní výbavě
jsou i ocelové nože. Cena tohoto kuchyňského stroje činí 71.269,- Kč včetně DPH.
Důvody pořízení:
Stávající výdejní terminál byl do školní jídelny instalován již před 20 lety. Vzhledem k tomu, že je nutné systém během dne i několikrát restartovat, hrozí riziko „kolapsu“. S pořízením nového výdejního systému souvisí i generační modernizace programu Stravné, Vlastní objednací box má škola z roku 2016 a je vyhovující.
Kráječ chleba a knedlíků patří mezi běžné vybavení školních kuchyní. Vzhledem ke každodennímu velkému množství vařených obědů by pořízení tohoto kráječe výrazně usnadnilo kuchařkám práci.
Financování záměru:
Pořízení uvedeného DHMM bude financováno z vlastních zdrojů organizace, tj. fondu investic. K
30.11.2020 bylo ve fondu investic 450.000 Kč.
Datum: 10.12.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

