STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 61
Směrnice rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi
Stručný obsah: Nová směrnice rady města stanovující postup pro nakládání s nalezenými věcmi.

MML, Odbor správní a živnostenský
Důvod předložení: Změna Směrnice tajemníka č. 13T z roku 2015 na základě dosavadních zkušeností
z výkonu agendy ztrát a nálezů. Protože se nejedná o výkon přenesené působnosti,
ale o úkony svěřené samosprávě obce je nutné radou města příjmout novou
směrnici.
Zpracoval:

Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského

Projednáno s:

Čech Martin, Ing. - tajemnín Magistrátu města Liberec
Audy Jan, Mgr. - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Fadrhonc Jindřich, Ing. - manažer systémového řízení a kvality

Předkládá:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
směrnici rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi
ukládá
vydat směrnici č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi a seznámit se zněním směrnice
všechny zaměstnance
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o změnu Směrnice tajemníka č. 13T Nakládání s nalezenými věcmi vydanou v roce 2015.
Postup likvidace nalezených věcí byl stanoven z předchozích praktických zkušeností při likvidacích
nálezů a na základě postupů v dalších městech ČR.
V roce 2018 se uskutečnila v souladu s vydanou směrnicí dražba, resp. prodej souboru nalezených věcí.
Zájem o nabízené věci nebyl dle očekávání a většina zájemců neučinila svou nabídku, protože nebyl
zájem o soubor věcí, ale pouze o jednotlivé kusy. Z tohoto důvodu byla nakonec učiněna pouze jedna
nabídka, kdy novým kupujícím věcí se stal zájemce s nabídnutou částkou 100 Kč.
Na základě předchozích zkušeností navrhuje odbor správní a živnostenský novou směrnici, která by
vzhledem k prováděným úkonům (nakládání s majetkem) měla být směrnicí rady města, protože se
nejedná o výkon přenesené působnosti nýbrž o úkony svěřené samosprávě obce.
Zásadní změnou je způsob likvidace nalezených věcí, který bude probíhat formou improvizované aukce
podobně jako např. v Bohumíně (viz příloha č. 1), či Šumperku. V improvizované aukční síni (zasedací
místnost č. 11) dostanou zájemci 30 minut k prohlídce nabízených věcí a poté proběhne samotná
improvizovaná aukce, při které budou věci nabízeny jednotlivě a podání se musí zvyšovat minimálně o
10 korun (použitelné věci dopředu ohodnotí komise pro posouzení využitelnosti věcí). Organizátor udělí
příklep tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání.
Výtěžek z aukce, včetně likvidované nevyzvednuté nalezené hotovosti, bude v souladu s § 85, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnut formou daru školám, nadacím, sociálním
ústavům, zdravotnickým zařízením, neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím města apod.,
s podmínkou činnosti příjemce daru na území města Liberec.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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