STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/7533/2014

Poř. číslo

Odbor majetkový
oddělení majetkoprávní
Piechaczková Iveta Ing.

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.12.2014

Bezúplatný převod majetku na Centrum ICT Karviná, p.o.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
bezúplatně převést příspěvkové organizaci statutárního města Karviné, Centrum ICT Karviná, IČ 71295119, sídlem
Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, 73301 a vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné
dlouhodobý majetek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-02-OM-Bezúplatný převod majetku na
Centrum ICT Karviná-DZ.pdf
ZM-02-OM-Bezúplatný převod majetku na
Centrum ICT Karviná-1U.pdf

Datum: 26.11.2014

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Datum: 26.11.2014

JUDr. Mária
Durčáková
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 26.11.2014

Ing. Helena
Bogoczová, MPA
Vedoucí odboru

Datum: 02.12.2014

Tomáš Hanzel
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/7533/2014
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Důvodová zpráva
Bezúplatný převod majetku na Centrum ICT Karviná, p.o.
Rada města Karviné rozhodla dne 10.01.2012 usnesením č. 1270 uzavřít v rámci projektu „Přírodní
vědy pro každého“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/01.0016, Smlouvu o financování grantového projektu
v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen
OPVK).
Projekt se zaměřuje na podporu žáků základních škol, které jsou partnery projektu, v oblasti
přírodních věd. Podpořena je nejen samotná výuka formou implementace inovativních pracovních
listů, ale významná pozornost je věnována podpoře talentovaných a slabých žáků v oblasti
přírodovědné gramotnosti. Součástí projektu jsou rovněž exkurze, pořízení školních pomůcek a IT
vybavení.
Realizace projektu bude ukončena k 31.12.2014. Projekt nemá období udržitelnosti. V souladu s
„Příručkou pro příjemce finanční podpory z OPVK“ může být majetek (ICT technika, tablety)
nakoupený v rámci projektu po ukončení realizace projektu převeden bezúplatně na partnerské školy
nebo v souladu s vnitřními metodickými pokyny na Centrum ICT Karviná, p.o. (dále jen „CITKa“).
Předpokládá se však, že po dobu životnosti bude majetek sloužit ke svému účelu.
Statutární město Karviná pořídilo v rámci tohoto projektu mj. tablety včetně příslušenství v souladu
se smlouvou MMK/SML/1626/2014 uzavřenou dne 22.10.2014.
Předmětná dodávka tabletů včetně příslušenství (viz příloha č. 1 k usnesení) bude z důvodu dodržení
podmínek dotačního titulu po dobu realizace, což je do 31.12.2014, v majetku Odboru majetkového
MMK. Od 01.01.2015 bude předmětný majetek bezúplatně předán na CITKa, které s účinností od
01.01.2014 vykovává činnosti v oblasti ICT technologií.
Odbor majetkový MMK předkládá ZM tento materiál v souladu se Směrnicí pro hospodaření
s majetkem, bodu 7.4, druhou odrážkou, kdy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě do 19.999,99
Kč pořizovací ceny předmětu rozhoduje RM a o bezúplatném převodu majetku od 20.000,- Kč
pořizovací ceny předmětu rozhoduje ZM.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout bezúplatně převést na
příspěvkovou organizaci CITKa majetek uvedený v příloze č. 1 k usnesení.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Bezúplatný převod majetku na Centrum ICT Karviná, p.o.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Dodávka tabletů a příslušenství, která je realizována v rámci projektu „Přírodní vědy pro každého a
bez překážek“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Níže uvedený majetek bude k 01.01.2015 bezúplatně převeden na Centrum ICT Karviná, p.o.
Název položky
Nabíjecí základna pro tablety vč. WiFi –
itablet Základna
Software pro podporu a hromadné ovládání
tabletů – NetSupport School v 11.x (vždy
20+1 plnélicence)

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Počet kusů

Cena za kus

Cena celkem

7

22.990,-

160.930,-

7

20.570,-

143.990,-
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