DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základnímu
Brontosauři v Himalájích.

článku

Hnutí

Brontosaurus

2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost Základního článku Hnutí
Brontosaurus Brontosauři v Himalájích, ve které požádalo o darování vyřazené výpočetní
techniky.
Počítace by byly využity pro podporu výuky studentů základní školy v Mulbekhu v Indii.
Hnutí Brontosaurus chce umožnit dětem získat kvalitní vzdělání a podporuje komplexní
rozvojový plán školy.
SITmP souhlasí s darováním 25 ks PC AIO včetně příslušenství, které jsou v její správě.
Seznam počítačů je přílohou č. 1 a bude nedílnou součástí smlouvy. Pořizovací hodnota daru
je 513 640,01 Kč. Aktuálně dosažitelná cena na trhu je cca 87 500 Kč.
Jedná se o počítače starší 6ti let. SITmP jako správce výpočetní techniky, sdělil, že pro tyto
počítače v rámci města nemá využití. V současné době jsou i požadavky spojené s distanční
výukou na základních školách uspokojené.
SITmP je v případech prodeje nepotřebného ICT majetku k tomuto zmocněna ZL,
v případech darování přísluší rozhodovací pravomoc celoměstským orgánům.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základnímu článku Hnutí Brontosaurus
Brontosauři v Himalájích.
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 (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouhlas í
Usnesení RMP č. 409 ze dne 26. 4. 2021.
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103939
9. Závazk y či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Ke dni 26. 4. 2021 nemá žadatel žádné závazky po splatnosti vůči městu Plzeň.
10. Přílo hy
Příloha č. 1 – seznam výpočetní techniky

