
 Město Příbram                                         Pro jednání ZM 

odbor: školství, kultury a sportu  dne:   10.09.2018 

 
Název bodu jednání: 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - žádost o souhlas s převedením svěřeného majetku do 
vlastnictví příspěvkové organizace  
 
Předkládá:   Rada města  
 
Zpracoval:   Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru  
  
Projednáno:   v RM 11.06.2018 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.608/2018  
Rada  d o p o r u č u j e  ZM 
schválit bezúplatný převod veškerého majetku nabytého do 30.04.2018 do vlastnictví příspěvkové 
organizaci Základní škola, Příbram VIII, Školní 75  tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

 
 

Napsala:  Mgr. V. Holá 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM  s c h v a l u j e   X    n e s c h v a l u j e 
 
bezúplatný převod veškerého majetku nabytého do 30.04.2018 do vlastnictví příspěvkové organizaci 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75  tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
 
Důvodová zpráva:  
 
Na základě ustanovení § 27 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů žádá příspěvková organizace Základní škola, Příbram VIII, Školní 75  zřizovatele o udělení souhlasu 
s bezúplatným převodem veškerého drobného majetku pořízeného do 30.04.2018 do vlastnictví příspěvkové 
organizace. Souhlas se týká následujícího majetku: 
 
DLOUHODOBÝ  NEHMOTNÝ  MAJETEK 
 
1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
   (účty 018000, 018011) nad 3.000,00 Kč do 60.000,00 Kč       243.709,00 Kč 
2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 901000)       236.237,00 Kč  
     
Nehmotný majetek celkem               479.946,00 Kč 

      
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
 
1. Samostatné hmotné movité věci (účet 022000) 
    nad 40.000,00 Kč                             1.124.712,00 Kč   
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
   (účet 028000, 028100, 028300) nad 2.000,00 Kč do 40.000,00 Kč     12.376.811,97 Kč 
3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek jiný 
   (účet 902000) do 2.000,00 Kč                 5.150.906,00 Kč                                 
 
Hmotný majetek celkem                18.652.429,97 Kč 

 
 
Přílohy:  Vzhledem k velkému objemu dat jsou inventurní soupisy majetku přílohou materiálu starosty  

(k nahlédnutí na portálu, písemně k dispozici na Odboru školství, kultury a sportu) 
 


