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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
Mgr. Josef Khol
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
25.01.2021
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Trvale nepotřebný majetek SVČ
Rada města Trutnova
odmít á
01.01
předloženou písemnou nabídku k převzetí trvale nepotřebného majetku od
Střediska volného času, Trutnov,
souhlasí
02.01
s převedením výše uvedeného majetku na další příspěvkovou organizaci
města, tj. ze Střediska volného času, Trutnov na Základní školu, Trutnov,
R. Frimla 816.
-

Důvodová zpráva:
V souladu s čl. 8. odst. 5 zřizovací listiny učinil ředitel Střediska volného času, Trutnov zřizovateli
(prostřednictvím Odboru SVŠZ MěÚ) písemnou nabídku k převzetí trvale nepotřebného majetku, který je
specifikován v příloze materiálu. Uvedený majetek byl ze strany SVČ pořízen ještě v době působení této
příspěvkové organizace města v objektu Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816.
Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický movitý majetek, tj. cvičnou kuchyňku s vybavením a dále
vybavení do tělocvičny (celková účetní cena 187.101,20 Kč), je po konzultaci s Odborem majetku MěÚ (H.
Kešnerovou) navrhováno tuto nabídku zřizovatelem odmítnout.
Protože jsou cvičná kuchyňka s vybavením a vybavení tělocvičny od přestěhování SVČ do areálu Na
Nivách stále v objektu Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, resp. jsou užívány v rámci její hlavní činnosti,
je navrhováno souhlasit s převedením zmiňovaného majetku na třetí osobu, tj. na uvedenou základní školu.
Pozn.:
Znění čl. 8 odst. 5 ZL SVČ
Pokud se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně zřizovateli. Pokud
zřizovatel písemnou nabídku odmítne, lze majetek převést na třetí osobu jen s jeho předchozím písemným
souhlasem.
Příloha:
Seznam trvale nepotřebného majetku
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 20.01.2021

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

