Město Příbram
odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Pro 'ednáni ZM
dne: 13.11.2017

ď ( ,

Název bodu jednani:

tních služeb města Příbram, p.o.
Předání majetku do vlastnictví Centra sociálních a zdravo

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracovala:

odboru
Bc. Zdeňka Splitkova, pověřena zastupovaním vedoucího

Projednáno:

v RM dne 23.10.2017, R.usn.č.1049l2017

Text usnesení RM:
Rada

l.doporučujeZM
sociálních a zdravotních služeb
schválit předáni majetku dle přílohy č. 1 do vlastnictví Centra
města Příbram, po.

ll. u k l a d a
va města Příbram dne 13.11.2017.
OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelst

Napsala:

Mgr Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:

| uj e předání majetku dle přílohy č. 1
Zastupitelstvo města Příbram 3 c b v a l u 1 e — n e s o h va
m, po.
do vlastnictví Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbra

Dúvodová zpráva:
u sociálních věcí a zdravotnictví do
Rada města Příbram předkládá návrh na předání majetku Odbor
po. (dále jen „CSZS").
m,
Příbra
města
služeb
tních
vlastnictví Centra sociálních a zdravo
ý dům. Sociální poradnu. Středisko
CSZS provozuje Pečovatelskou službu, Domov seniorů, Azylov
prahové denní centrum a noclehárnu
terénních služeb, Detske skupiny a rehabilitační stacionář, Nízko
a Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu.
izace 0828, která byla schválena
V souladu se Zřizovaci listinou příspěvkové organ
6312017121111) tak nabývá příspěvková
č.
(Usn.
Zastupitelstvem města Příbram dne 23.01.2017
organizace majetek do svého vlastnictví.
u sociálních věcí a zdravotnictví
7. tohoto důvodu vyvstala potřeba převést majetek Odbor
do vlastnictví 0823, které ho využije k další své činnosti.

Přílohy: Příloha č. 1 — seznam majetku

Příloha č.1 — předání majetku do vlastnictví CSZS

Inv. Číslo

Název

Pořizovací cena

2802-2303

chladnička Whirpool

5419.00

2802-2910

monitorovací systém

10.228,59

9021-0001

popruhy pro neklidné pacienty

2.662,00

9902-2865

mikrOvlnná trouba Sencor

l.298,00

2800-2815

pračka AP Elektroiux EWF 10149

148000

2800-3159

kuchyňská linka

1300000

2802-3024

kamerový systém

11287233

Zapsala: Mgr. Barbora vacková

