DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Darování řadiče světelné signalizace z majetku města Plzně, ve správě Správy veřejného statku
města Plzně, Střednímu odbornému učilišti elektrotechnickému v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 5. 9. 2013 odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel dopis od Středního
odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, IČ 69456330 (SOU
elektrotechnické v Plzni je příspěvková organizace zřízena Plzeňským krajem), ve kterém
požádalo o darování řadiče světelné signalizace pro potřeby praktické výuky žáků. Řadič by
byl umístěn v dílnách odborného SOU elektrotechnického Plzeň. Žáci by tak získali nejen
teoretické, ale zejména praktické informace o způsobu činnosti řadiče, jeho zasazení do
křižovatky a technické výbavě a příslušenství.
Správa veřejného statku města Plzně má od roku 1997 v majetku světelné signalizační
zařízení K-118 Americká – Sirková. Řadič není veden samostatně v majetku, ale v hodnotě
celého zařízení. Z tohoto důvodu byla požádána společnost ELTODO dopravní systém s.r.o.,
aby stanovila odborný odhad podobného typu tohoto zařízení. Dle odborného odhadu by
v době pořízení tohoto majetku byla cena 581.887,- Kč (cena zahrnuje hardware řadiče a
základní software bez napojení na ústřednu).
Správa veřejného statku města Plzně ve svém stanovisku doporučuje darování
demontovaného řadiče typu Siemens MR, který v současné době slouží již jen jako zdroj
náhradních dílů.
V souladu se směrnicí QS 63-04 Nakládání s movitým majetkem města je nakládáno
s nepotřebnými movitými věcmi prostřednictvím vnitřní burzy movitého majetku. Toto
darování probíhá jako výjimka ze směrnice QS 63-04 Nakládání s movitým majetkem města,
kterou schválila RMP usnesením č. 1115 ze dne 17. 10. 2013.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení darování řadiče světelné signalizace z majetku města Plzně, ve správě Správy
veřejného statku města Plzně, Střednímu odbornému učilišti elektrotechnickému v Plzni.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.

7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
KNM RMP ze dne 3. 10. 2013 – EVID/2
RMP č. 1115 ze dne 17. 10. 2013
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Ke dni 18. 11. 2013 nemá Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni žádné pohledávky
vůči městu Plzeň.
10. Přílohy
č. 1 – žádost SOU elektrotechnického v Plzni
č. 2 – cenový odhad
č. 3 – stanovisko SVSMP
č. 4 – zápis z KNM RMP – 3. 10. 2013
č. 5 – usnesení RMP č. 1115 ze dne 17. 10. 2013

