DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových
sadech sdružení Plochodrážní klub v AČR Plzeň.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Při rekonstrukci stadionu ve Štruncových sadech byla demontována část plastových sedaček.
Předmětné sedačky byly pořízeny v roce 2003, karta SAP 170965, pořizovací cena 1 kusu
576,45 Kč včetně DPH a jsou svěřeny do správy odboru správy infrastruktury Magistrátu
města Plzně. Sedačky jsou umístěny na stadionu ve Štruncových sadech. V roce 2011
proběhlo 1. kolo jejich darování, byly vyvěšeny ve vnitřní burze města. Před další etapou
nakládání s tímto majetkem byly znovu osloveny příspěvkové organizace města
prostřednictvím odborů, jež plní funkci zřizovatele. Odbor evidence majetku města Plzně
oslovil zájemce z roku 2011, kteří nebyli v této době uspokojeni s tím, že jsme nejprve
zkoušeli oslovit zájemce s nabídkou prodeje, ale na prodej nereagoval kladně žádný žadatel.
V březnu a dubnu roku 2014 byly sedačky darovány do majetku TJ Sokol Hlohová, SK Senco
Doubravka, o.s., obci Mezholezy, Sportovnímu klubu Všeruby a Areál Clubu Zruč-Senec.
Po zveřejnění daru při jednání Zastupitelstva města Plzně obdržel dne 15. 4. 2014 odbor
evidence majetku Magistrátu města Plzně žádost Plochodrážního klubu v AČR Plzeň, IČ
00668931, se sídlem Univerzitní 2878/15, Plzeň o darování 380 kusů plastových sedaček
demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech. Sedačky budou
použity v prostoru pro diváky, kde jsou v současnosti umístěné prkenné lavice.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Rozhodnutí o nakládání s plastovými sedačkami, které jsou v současné době v majetku města
Plzně, ve správě odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, tj. v souladu s podanou
žádostí o darování.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
KNM RMP doporučila RMP:
souhlasit s darem 380 kusů plastových sedaček do majetku Plochodrážního klubu v AČR
Plzeň, IČ 00668931, se sídlem Univerzitní 2878/15, Plzeň. Pořizovací hodnota daru činí
219 051,- Kč.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.

7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta
Usnesení ZMP č. 528 ze dne 6. října 2011.
Usnesení RMP č. 1174 ze dne 8. září 2011.
Zápis z KNM RMP ze dne 4. 2. 2014.
Usnesení RMP č. 124 ze dne 27. 2. 2014.
Zápis z KNM RMP ze dne 29. 4. 2014.
Usnesení RMP č. 534 ze dne 15. 5. 2014.
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Ke dni 30. 5. 2014 nemá Plochodrážní klub v AČR Plzeň evidovány žádné pohledávky.
10. Přílo hy
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 1 Žádost Plochodrážního klubu v AČR Plzeň
č. 2 Foto
č. 3 Zápis z jednání KNM RMP ze dne 29. 4. 2014
č. 4 Usnesení RMP č. 534 ze dne 15. 5. 2014

Příloha k dispozici u předkladatele:
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení

ZMP č. 131 ze dne 13. března 2014
RMP č. 124 ze dne 27. 2. 2014
ZMP č. 528 ze dne 6. října 2011
RMP č. 1174 ze dne 8. září 2011

