DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, která je ve správě příspěvkové
organizace Správy informačních technologií města Plzně (dále jen SITMP), Základní škole a
mateřské škole Záchlumí, p. o.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 15. 1. 2018 odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost od Základní
školy a mateřské školy Záchlumí, p. o., ve které žádá o darování 7 ks PC a 7 ks LCD
monitorů. Výpočetní technika by byla využita k zajištění kvalitní výuky pro malotřídní
základní školu a mateřskou školu, která zajišťuje i školní družinu a mimoškolní činnosti
v zájmových kroužcích. Zřizovatelem školy je obec Záchlumí, okres Tachov. V obci žije
kolem 400 obyvatel.
SITMP souhlasí s darováním 7 ks PC a 7 ks monitorů (seznam výpočetní techniky je přílohou
č. 2 tohoto materiálu a bude nedílnou součástí smlouvy).
Pořizovací hodnota daru je Kč 123 557,77. Jedná se o PC starší 6 let.
SITMP je v případech prodeje nepotřebného ICT majetku staršího 6 let k tomuto zmocněna,
v případech darování přísluší rozhodovací pravomoc celoměstským orgánům.
3. Předpokládaný cílový stav
Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a mateřské škole
Záchlumí, p. o.
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
Usnesení RMP č. 217 ze dne 22. 2. 2018.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Ke dni 23. 2. 2018 nemá žadatel evidovány vůči městu Plzeň žádné pohledávky po splatnosti.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – žádost
Příloha č. 2 – seznam výpočetní techniky
Příloha č. 3 – doporučení KNM RMP
Příloha č. 4 – usnesení RMP č. 217 ze dne 22. 2. 2018

