STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 16
Vyřazení movitého majetku - mobilního telefonu - formou odprodeje
Stručný obsah: Vyřazení movitého majetku SML - mobilního telefonu - formou odprodeje
uživateli za aktuální cenu obvyklou v souladu se znaleckým posudkem

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Žádost zastupitele Mgr. Korytáře
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Anděl Jaroslav, Bc. - vedoucí odd. provozu a správy budov

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
znalecký posudek č. 267/2018 o ceně obvyklé dle přílohy č. 1
schvaluje
1. vyřazení movitého majetku, mobilního telefonu inv. č. EISLH000KIKK, IMEI:
352053061153790, formou odprodeje uživateli za cenu obvyklou ve výši 2750,-- Kč ( vč.
DPH ) v souladu se znaleckým posudkem.
2. vzorový smluvní dokument dle přílohy č. 2 - kupní smlouvu o prodeji mobilního telefonu
3. uzavření kupní smlouvy s Mgr. Janem Korytářem
ukládá
zajistit uzavření kupní smlouvy
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 31.01.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec je majitelem movitého majetku, mobilního telefonu Apple iPhone 5S,
inventární číslo: EISLH000KIKK, IMEI: 352053061153790, pořízeného do majetku SML v 08/2015 a
svěřeného do užívání Mgr. Janu Korytářovi ve funkci náměstka primátora města. Jmenovaný uživatel
projevil zájem o odkoupení užívaného přístroje.
Staturární město Liberec zadalo zpracování znaleckého posudku o ceně obvyklé předmětného přístroje
soudním znalcem oboru ekonomika, specializace mobilní telefony.
Znalec stanovil svým znaleckým posudkem č. 267/2018 cenu obvyklou ke dni 28.11.2018, a to ve výši
2750,-- Kč.
Rada města Liberce schvaluje vyřazení uvedeného movitého majetku formou odprodeje uživateli, Mgr.
Janu Korytářovi, a to za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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