
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: Školství, kultu a s_n-ortu dne: 11.09.2017

l:.lázev bodu jednání:

Zádost o schválení bezúplatného převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací — školních

jídelen

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Projednáno: v RM dne 26.06.2017, usnesení č. 6721201?

Text usneseni RM: R.usn.č.672í'2017

Rada doporučuje ZM

schválit bezúplatný převod veškerého majetku nabštého do 31.12.2016 do vlastnictví

příspěvkových organizací Školní jídelna, Příbram Vlll, kolní 75 3 Školní jídelna, Příbram ||,

K Zátiší 274 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

hl. pro 4

Napsala: Mgr. V. Holá

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje )( neschvaluje

bezúplatný převod veškerého majetku nabytého do 31.12.2016 do vlastnictví příspěvkových

organizací Školní jídelna. Příbram Vlll, Školní 75 a Školní jídelna, Příbram ll, K Zátiší 274 tak, jak

je uvedeno v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Na základě ustanovení 5 27 odst. 7 písm. d) zákona č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů žádají níže uvedené příspěvkové organizace zřizovatele o udělení souhlasu

s bezúplatným převodem veškerého drobného majetku pořízeného do 31.12.2016 do vlastnictví

příspěvkové organizace. Souhlas se týká následujícího majetku:

Školní jídelna, Příbram ll, Školní 75

1. Drobný majetek s pořizovací cenou do 1.000,00 Kč účtovaný vsouladu spožadavký obecně

závazných předpisů na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu, u majetku s dobou použitelnosti delší

než 1 rok na vrub účtu 558, evidovaný na účtu 902 v podrozvaze.

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou Kč 1000.00 a vyšší a nepřevyšující částku

Kč 3000.00, evidovaný na účtu 02811 00 a drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou

převyšující Kč 3000.00 a nepřevyšující Kč 4000000, evidovaný na účtu 028200 odepsaný v souladu

spožadavký obecně závazných předpisů na vrub účtu 558 - Náklady zdrobného dlouhodobého

majetku.

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nepřevyšující Kč 6000000, evidovaný

na účtu 018í'000, odepsaný v souladu s požadavky obecně závazných předpisů na vrub účtu 558 —

Náklady z drobného dlouhodobého majetku.



4. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou převyšující Kč 40.000,00 Kč, evidovaný

prostřednictvím účtu 022 — Samostatné hmotné movité věci, odepisovaný v souladu s požadavky

obeCně závazných předpisů na vrub účtu 551 — Odpis dlouhodobého majetku.

5. Stavba — přístřešek na odpady evidovaný na účtu 021.

Školní jídelna, Příbram ll, K Zátiší 274

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

í'účet 018! od 7.000 do 60.000 Kč 4135050 Kč

2. Ostatní nehmotný majetek !účet 9000001l 11.558,00 Kč

Nehmotný majetek celkem 52.914,50 Kč

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

3. Samostatné movité věci íůčet 022!

istroje přístroje,inventáří nad 40.000 Kč 3.919.237,70 Kč

4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

íůčet 023000;r od 3.000-39.999,99 Kč 153324939 Kč

5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

í'oper.evidence účet 02811 00lr od 1.000-2.999.99 Kč 339. 482,34 Kč

6. Ostatní hmotný majetek !ůčet 902í000lr 2.1.1519? Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.893.890,10 Kč

Celkem majetek 5.866.042,30 Kč

Přílohy: Žádosti řediteiek š.: K Zátiší a ŠJ Školní

Vzhledem kvelkému objemu dat jsou seznamy majetku přílohou materiálu starosty

(k nahlédnutí na portálu. písemné k dispozici na odboru školství, kultury a sportu a při

jednání ZM).


