DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
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. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho 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. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a mateřské škole
Záchlumí, p. o.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
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 RMP č. 217 ze dne 22. 2. 2018.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Ke dni 23. 2. 2018 nemá žadatel evidovány vůči městu Plzeň žádné pohledávky po splatnosti.
10. Přílo hy
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

