CHRÁNĚNÉ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/9016/2015

Poř. číslo

Městská policie
ekonom a lidské zdroje
Jendryščíková Šárka Bc. (Městská policie)

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 05.11.2015

Vyřazení a darování záchranářského člunu Marine 16Y s motorem, podvozkem a
příslušenstvím z majetku Městské policie.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviná, plavidlo Marine 16Y s motorem, podvozkem a
příslušenstvím, v celkové hodnotě Kč 36.601,-- (slovy: Třicetšesttisícšestcetjedna koruna česká ) .
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů IČ:75060779, sídlem Šunychelská 56, 735 81 Bohumín
Kopytov, na motorový člun Marine 16Y s motorem, podvozkem a příslušenstvím dle přílohy č. 1 k usnesení.
Termín:

05.11.2015

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-08-MP-vyřazení a darování motor.člunu a
přísl.-DZ.pdf
ZM-08-MP-příloha č.1-1U.pdf

Datum: 20.10.2015

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Datum: 21.10.2015

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č.1 k usnesení

Datum: 21.10.2015

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí odboru

Datum: 21.10.2015

Tomáš Hanzel
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Vyřazení a darování záchranářského člunu Marine 16Y s motorem, podvozkem a
příslušenstvím z majetku Městské policie
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná, na základě usnesení likvidační komise ze dne 12.8.2015 a
usnesení Rady města Karviné ze dne 23.9. 2015 předkládá k projednání materiál, týkající se vyřazení
dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného – Plavidlo Marine s motorem a podvozkem pro přepravu člunu –
tažný vozík RZ : 44-KIA-32 v pořizovací ceně Kč 466.024,- (slovy: Čtyřistašedesátšesttisícdvacetčtyři korun českých)
a příslušenství drobného dlouhodobého majetku – Persenic s konzolou a Sedačka do člunu v pořizovací ceně
celkem Kč 13.300,- ( slovy: Třinácttisíctřista korun českých) z evidence statutárního města Karviné.
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná disponuje záchranářským motorovým člunem typu Plavidlo
MARINE s motorem, s vybavením dle přiložené dokumentace majetku. Je evidován v systému IZS jako technika
využitelná v případě potřeby Městské policií Karviná, jakožto pomocnou složkou IZS.
Člun je určen k využití v případě mimořádných událostí – povodně, záplavy, apod. Mimo ně probíhá s touto
technikou pravidelný výcvik strážníků – záchranářů s certifikací.
Člun je uskladněn v době mimo využití v garáži na ul. Jurkovičova, kdy tato je nyní ve správě Městské policie
Karviná.
Náklady na provoz člunu, a jeho servis představují ročně částku cca Kč 33.000,- (slovy: Třicettřitisíc korun
českých) v rozpočtu MPK.
Vzhledem ke sporné efektivitě využití uvedené techniky, kdy obdobným vybavením disponuje Hasičský
záchranný sbor MS Kraje, který je možno v případě potřeby využít, zvážilo vedení MP Karviná vyřazení člunu
a jeho nezbytného příslušenství z dispozice MP Karviná.
Efektem tohoto opatření by bylo odbourání nákladů na provoz člunu, jeho servis a nezbytné náklady na
uskladnění, jakož i náklady na školení strážníků-záchranářů jakožto nezbytnou, zákonem vyžadovanou položku
(průkaz vůdce malého plavidla). Člun se za poslední období stal, pro své minimální využití, ekonomicky i
personálně neefektivní. Průběžné zajišťování oprávněné osoby – Vůdce malého plavidla, naráží na postupný
přirozený úbytek zaměstnanců s touto kvalifikací, jejích obnovení a obsazení novými zaměstnanci by bylo
ekonomicky i časové velmi náročné.
Městskou policii Karviná dne 14.07.2015 kontaktoval zástupce Svazu dobrovolných hasičů v Bohumíně-Kopytově
ul. Šunychelská 56, pan Mlynkec a vyjádřil zájem o poskytnutí člunu pro potřeby této organizace SDH. Svou
žádost odůvodnil faktem, že skladovací prostory SDH Kopytov byly vykradeny vloupáním neznámého pachatele a
nyní toto sdružení nemá k dispozici potřebné vybavení. Člun je přitom, jak uvedl pan Mlynkec, nezbytný pro práci
sdružení s ohledem na časté záplavy spravované oblasti. K otázce úhrady za člun se pan Mlynkec vyjádřil v tom
smyslu, že sdružení na jeho pořízení vyhlásilo veřejnou sbírku. Stav konta sbírky neuvedl.
Zůstatková účetní hodnota člunu je Kč 23.301,- (slovy: Dvacettřitisíctřistajedna korun českých) a příslušenství
činí Kč 13.300,- (slovy: Třinácttisíctřista korun českých) k datu 22.7. 2015 .
Při rozhodování Likvidační komise, byly posuzovány tyto tři varianty doporučení pro rozhodnutí RM o převodu
motorového člunu z dispozice statutárního města Karviná do dispozice SDH Kopytov, a to:
1) Statutární město Karviná převádí motorový člun z majetku MPK do vlastnictví SDH Kopytov
za zůstatkovou hodnotu uvedenou v této důvodové zprávě, tj. částku 36.601,--Kč (slovy:
Třicetšesttisícšestcetjedna korun českých).
2) Statutární město Karviná převádí motorový člun z majetku do vlastnictví SDH Kopytov
za hodnotu určenou znalcem v oboru. Náklady na znalecký posudek a administrativu s ním
spojenou budou připočteny k odhadní hodnotě člunu.
3) Statutární město Karviná uzavře s městem Bohumín darovací smlouvu o převodu motorového člunu
ze svého majetku do vlastnictví SDH Kopytov zdarma. Obě smluvní strany budou takto veřejně
deklarovat pochopení nutnosti řešení situace a potřeb města v krizových situacích a spolupráci měst
v těchto situacích i mimo ně.
Likvidační komise bere na vědomí, že zmíněný majetek bude z evidence vyřazen jednou z navržených variant.
Rada města Karviná na své 20. schůzi ze dne 23.9.2015 dle ustanovení § 102 ods.1 zákona č.128/2000 Sb.
O obcích, ve znění pozdějších předpisů doporučila Zastupitelstvu města Karviná uzavřít darovací smlouvu
se Sborem dobrovolných hasičů IČ:75060779, sídlem Šunychelská 56, 735 81 Bohumín Kopytov, na motorový
člun Marine 16Y s motorem, podvozkem a příslušenstvím dle přílohy č. 1 k usnesení.
Městská policie Karviná doporučuje, v rámci vzájemné spolupráce a dobrých vztahů mezi městy, Radě města
Karviná a Zastupitelstvu města Karviná uzavření darovací smlouvy na motorový člun včetně příslušenství.
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Příloha č.1
k usnesení

Darovací smlouva
Dárce:

Statutární město Karviná
sídlo: Fryštátská 42/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Tomášem Hanzlem, primátorem
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná
Číslo účtu: 19-1721542349/0800
(dále je „dárce“)
Obdarovaný: Sbor Dobrovolných hasičů Bohumín Kopytov
sídlo: Šunychelská 56, 735 81 Bohumín Kopytov
zastoupený: Františkem Mlynkecem, velitelem SDH
IČ: 75060779
DIČ: CZ75060779
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „obdarovaný“)

1.
2.

3.
4.

I.
Základní ustanovení
Smluvní strany uzavírají tuto darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého majetku uvedeného v čl. II.

II.
Předmět smlouvy
1. Dárce daruje obdarovanému plavidlo Marine 16Y s motorem, podvozkem pro
přepravu člunu – tažný vozík RZ: 44-KIA-32, a příslušenství Persenic s konzolou,
sedačka do člunu, za účelem činnosti SDH Bohumín Kopytov. Obdarovaný uvedený
dar přijímá.

III.
Práva a povinnosti dárce
1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dar bez poskytnutí jakéhokoli
protiplnění ze strany obdarovaného.

IV.
Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný je povinen použít dar pouze v souladu s účelem, k němuž byl dar
poskytnut.
2. Obdarovaný je povinen umožnit dárci ověření, zda byl dar skutečně použit k účelu
stanovenému touto smlouvou.
3. Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem darovaných věcí a prohlašuje,
že předmět daru takto přijímá.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

V.
Další ujednání
Vlastnické právo k darovaným movitým věcem přechází na obdarovaného dnem
podpisu této smlouvy, přičemž rozhodné je případné pozdější datum podpisu
Dárci nejsou známy žádné vady na darovaných věcech, faktické ani právní, které by
bránily řádnému užívání darovaných věcí a které by dárce byl povinen obdarovanému
oznámit.
Dárce nenese odpovědnost za žádné vady, které se na darovaných věcech vyskytnou v
době, kdy vlastnictví k těmto věcem již přešlo na obdarovaného.
Obdarovaný je povinen si zajistit na vlastní náklady odvoz majetku uvedeného
v čl. II. této smlouvy v termínu do 31.10.2015.

VI.
Závěrečná ustanovení
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně
irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
O darování rozhodla Rada města na svém zasedání dne 23.09.2015
usnesením č. ……….
Nedílnou součástí smlouvy je předávací protokol.

V Karviné dne 07.září 2015

…………………………………..
za obdarovaného

V Karviné dne 7.září 2015

…………………………………
za dárce

