DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Projednání daru zvířete – služební pes, plemeno Belgický ovčák Malinois z majetku města
Plzně, ve správě Městské policie Plzeň, paní Nikole Markové Kroužkové, Dis.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 22. 9. 2017 obdržel odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně žádost Městské
policie Plzeň o prodej zvířete, a to služebního psa, plemeno Belgický ovčák Malinois
z Lounského chovu, narozeného dne 9. 3. 2011, zbarvení: Fueve barva s černou maskou,
tetování: 5208, jméno psa: Edgar. Služba psa u Městské policie Plzeň skončila dne
22. 9. 2017 z důvodu aktuálního zdravotního stavu – jeho popis je součástí znaleckého
posudku č. 4/2017 ze dne 31. 7. 2017, který je k dispozici u předkladatele.
O koupi psa projevil zájem strážník Městské policie Plzeň, paní Nikola Marková Kroužková,
Dis., narozená dne 12. 5. 1985, bytem Nový 35, PSČ 333 01 Kotovice.
Pes byl na základě znaleckého posudku č. 4/2047 ze dne 31. 7. 2017 oceněn na částku
8 000 Kč.
Materiál Rozhodnutí o prodeji předmětného zvířete paní Nikole Markové Kroužkové, Dis. byl
projednán v KNM dne 10. 10. 2017, kde členové komise rozhodli o darování služebního psa
s tím, že bude prověřeno daňové zatížení předmětného daru.
Odbor účtování a daní MMP sdělil, že na základě ust. §10, odst. 3 písm c) bod 5. Zákona
č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy
nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období
nepřevyšuje částku 15 000,- Kč.
Na základě stavu projednávání a stanoviska odboru účtování a daní MMP zaslala Městská
policie Plzeň své vyjádření, ve kterém poukazuje na nové skutečnosti, a to především na
závazky vyplývající ze smlouvy při koupi zvířete do majetku města a z tohoto důvodu
doporučuje s ohledem na péči řádného hospodáře projednat prodej zvířete dle znaleckého
posudku.
Materiál byl znovu předložen KNM RMP dne 7. 11. 2017, kde KNM nedosáhla pro variantu
prodeje potřebné většiny hlasů.
3. Předpokládaný cílový stav
Darování zvířete – služební pes, plemeno Belgický ovčák Malinois z majetku města Plzně,
ve správě Městské policie Plzeň, paní Nikole Markové Kroužkové, Dis.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
KNM RMP doporučuje RMP souhlasit s darováním zvířete – služební pes, plemeno Belgický
ovčák Malinois z Lounského chovu narozený dne 9. 3. 2011, zbarvení: Fueve barva s černou
maskou, tetování: 5208, jméno psa: Edgar z majetku města Plzně, ve správě Městské policie
Plzeň, paní Nikole Markové Kroužkové, Dis., narozené dne 12. 5. 1985, bytem Nový 35,
PSČ 333 01 Kotovice.

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
Usnesení RMP č. 1266 ze dne 23. 11. 2017.
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Pl zni
Ke dni 27. 11. 2017 nemá Nikola Marková Kroužková evidovány vůči městu Plzeň žádné
pohledávky po splatnosti.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – žádost
Příloha č. 2 – doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017
Příloha č. 3 – dopis Městské policie Plzeň
Příloha č. 4 – doporučení KNM RMP ze dne 7. 11. 2017
Příloha č. 5 – usnesení RMP č. 1266 ze dne 23. 11. 2017

