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Návrh bezúplatného převodu osobního automobilu RZ: 6C2 9909   
do vlastnictví Milevského muzea 

 

Důvodová zpráva 

 
Na základě usnesení RMM č. 135/17 a usnesení ZMM č. 263/17 byl  dodatkem č. 3 zřizovací listiny 
bezúplatně do vlastnictví Milevského muzea, zřízené příspěvkové organizace, předen do té doby 
k hospodaření svěřený majetek movitého charakteru, mimo jiné i osobní automobil Peugeot Partner 
RZ: 4C7 1928 pořízený v 5./2009. V důsledku havárie 06.03.2018, po vyřízení všech souvisejících 
administrativních úkonů, došlo ke dni 29.05.2018 k jeho ekologické likvidaci a vyřazení z registru 
vozidel. 
Od 06.03.2018 zřízená příspěvková organizace, v rámci omezených možností zřizovatele,  
k nezbytným služebním cestám využívá osobní automobil Peugeot Partner RZ: 6C2 9909 ve vlastnictví 
města Milevska. Automobil s příslušenstvím byl pořízen 8.1.2014 za celkovou pořizovací cenu ve výši 
351.484,00 Kč. Ke 30.04.2018 činí odpisy 123.549,00 Kč a zůstatková cena 227.935,00 Kč. Stav 
tachometru ke dni 13.06.2018 byl  59.232 km. 
Na základě probíhající veřejné  zakázky malého rozsahu by mělo počátkem 2. pololetí  dojít k obnově 
vozového parku zřizovatele a automobil RZ: 6C2 9909, mimo jiné i z důvodu užitných vlastností, které 
by plně vyhovovaly potřebám zřízené příspěvkové organizace, se stane pro zřizovatele nadbytečným.  
Automobil je v dobrém technickém stavu úměrnému době jeho užívání a v nejbližší době není 
předpoklad nezbytné realizace rozsáhlejších, finančně nákladných, oprav. 
Záměr bezúplatného převodu i návrh smlouvy předkládaný v příloze byl  předběžně projednán 
s ředitelem zřízené příspěvkové organizace. Nezbytné úkony spojené s realizací, tj. doplnění účetních  
hodnot do návrhu smlouvy ke dni podpisu, protokolární předání, provedení změny vlastníka a 
provozovatele v registru vozidel, zveřejnění smlouvy v registru smluv atd. předběžně projednány 
s dotčenými zaměstnanci zařazenými do OISM a byly by realizovány neprodleně po dodání  nového 
služebního vozidla.  
Návrh je předkládán plně v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm.a) zák.č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle jehož znění do svého vlastnictví může příspěvková 
organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bezúplatným 
převodem od svého zřizovatele a ustanovením § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, neboť 
rozhodování o zcizování majetku movitého charakteru je v pravomoci  výkonného orgánu, tj. Rady 
města Milevska.  
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