Příloha č. 0136-17Z-P06

Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0001/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YK1NZ
název RO:

ZZK/0001/2017

stručný popis: Zapojení příjmů z prodeje movitého majetku do rozpočtu ORJ 170, odbor zdravotnictví. Ve výdajích
zapojeno do rezervy.

Třídění podle rozpočtové skladby
NKS

SU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

příjmy

výdaje

70891320 231 0170 003522 3113 000000000 0006011040000

102 300

70891320 231 0030 006172 5901 000000000 0007000000000

0

Celkem

zdůvodnění:

102 300

poznámka
0 Prodej majetku - oblast zdravotnictví

102 300 Rezerva
102 300

Zapojení příjmů z prodeje movitého majetku do rozpočtu ORJ 170, odbor
zdravotnictví. O stejnou částku bude navýšena rezerva ORJ 30. Jedná se o
prodej movitého majetku v celkové hodnotě 102.300 Kč:
1) dieselagregát umístěný v budově na p. č. 3232 – ENERGOBLOK v areálu
Vsetínské nemocnice a.s. využívaný jako náhradní zdroj elektrické energie
V rámci investiční akce „Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního
pavilonu“ (IZ č.694/3/170/119/06/10 ze dne 14. 6. 2010), bude pro provoz
Vsetínské nemocnice, a.s. pořízen nový náhradní zdroj energie. Stávající
náhradní zdroj energie ze 70.tých let 20. století se po demontáži stane
nepotřebným.
Odbor zdravotnictví provedl poptávkové řízení na prodej tohoto již pro nemocnici
nepotřebného zařízení. Zařízení lze prodat jako železný odpad, ale byla by nutná
demontáž a likvidace provozních kapalin. Po odpočtu demontáže a likvidace
provozních kapalin by činil zisk z prodeje cca 10tis. Kč. Pan Andrej Kišoň hodlá
koupit zařízení jako celek a nabízí vyšší cenu. Radě Zlínského kraje je
předkládána ke schválení kupní smlouva na prodej výhodnější nabídce
demontovaného náhradního zdroje včetně vyjmenovaného příslušenství p.
Andreji Kišoňovi za sjednanou cenu 40.000,- Kč včetně DPH. Nabídková cena
převyšuje cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.
2) parní sterilizátor umístěný v budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 511
v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s.
Radě Zlínského kraje je předkládána ke schválení kupní smlouva na prodej
nepoužívaného
parního
sterilizátoru
v
budově
bývalé
chirurgie
Uherskohradišťské nemocnice a.s. Sterilizátor je od r. 2013 nemocnicí
nevyužíván. V dnešní době přístroj nesplňuje podmínky pro zdravotnický provoz
dle aktuální legislativy Evropské unie. Přístroj za sjednanou cenu 62.300 Kč
včetně DPH hodlá odkoupit pro repasi a prodej mimo EU společnost BMT
Medical Technology s.r.o., která na své náklady provede vystěhování a odvoz
přístroje. Nabídková cena odpovídá ceně obvyklé, stanovené znaleckým
posudkem.
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podpis vedoucího odboru:

Ing. Karol Muránsky
.............................................................

Příloha č. 0136-17Z-P06
dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování

souhlasí / nesouhlasí

odboru ekonomického
projednáno dne:
podpis:

Ing. Alena Zmeková
.............................................................
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