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Název bodu: Záměr prodeje nevyužívané techniky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje zveřejnění záměru prodeje kartáčovacího rámu (šíře 1,5 m), provzdušňovací brány (šíře
1,10 m) a smykovací sítě KEYSTONE 1200 x 1200 mm
a ukládá starostce obce zajistit stanovení aktuální zůstatkovou cenu kartáčovacího rámu (šíře 1,5 m),
provzdušňovací brány (šíře 1,10 m) a smykovací sítě KEYSTONE 1200 x 1200 mm a zveřejnit
záměr prodeje za minimálně aktuální zůstatkovou cenu majetku

Důvodová zpráva:
Obec Dolní Podluží dne 22.7. 2016 vyhlásila veřejné zakázku malého rozsahu „Pořízení techniky pro
údržbu sportovního areálu v Dolním Podluží“. Předmětem veřejné zakázky bylo mimo jiné „pořízení
techniky pro údržbu travnatého fotbalového hřiště (sekání, smykování, válcování, provzdušňování,
doplňování zeminy a písku, hnojení)“.
Na základě proběhlého výběrového řízení byla dne 1.11. 2016 uzavřena kupní smlouva s firmou
EUROGREEN s.r.o.. Za částku 1.299.295 Kč s DPH byl malotraktor ISEKI včetně příslušenství, kdy
v rámci příslušenství k malotraktoru bylo pořízeno celkem 37 kusů zboží.
Dne 16.12. 2016 byla pořízená technika protokolárně předána mezi předávajícím EUROGREEN
s.r.o. (Ondřej Šafránek) a přebírajícím (Iva Minárová). V kupní smlouvě bylo uvedeno, že celková
cena je včetně zaškolení obsluhy. Zaškolení obsluhy nebylo dle sdělení pracovníků údržby obce při
předání techniky provedeno a nebyl dohledán ani doklad prokazující zaškolení.
V měsíci únoru 2020 byla provedena kontrola pořízeného majetku a intenzity jeho využívání. Bylo
zjištěno, že z celkově pořízených 37 kusů techniky na údržbu sportovního areálu nebyla jeho
převážná část od doby jeho pořízení vůbec používána.
Z porovnání pořízeného majetku a intenzity jeho používání vyplynulo, že jako zcela nevyužívaný
majetek je možno určit tuto techniku:
-

Kartáčovací rám (šíře 1,5 m) s pořizovací cenou 69.333,00 Kč včetně DPH

-

Provzdušňovací brána 1,10 m s pořizovací cenou 26.644,20 Kč včetně DPH

-

Smykovací síť KEYSTONE 1200 x 1200 s pořizovací cenou 10.285,00 Kč včetně DPH

Celková pořizovací hodnota nevyužívaného majetku je 106.262,20 Kč včetně DPH. Před schválením
záměru prodeje bude stanovena aktuální zůstatková cena majetku a za tuto cenu bude majetek
nabídnut k prodeji formou zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
Informace podá: Lukáš Janků, referent obce, email: lukas.janku@dolnipodluzi.cz, tel: 601 360 075

