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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.05.2017

Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části
Brno-střed
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - výpis usnesení RMB
Příloha č. 2 - zřizovací listina
Příloha č. 3 - inventura majetku

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kincová Ivana, Mgr. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
ruší
Správu nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkovou organizaci
ke dni 30.06.2017,
zřizuje
organizační složku Správa nemovitostí městské části Brno-střed ke
dni 01.07.2017 a
schvaluje
zřizovací listinu organizační složky Správa nemovitostí
části Brno-střed, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

městské

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu městské části Brno-střed je předloženo k projednání
zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské
části Brno-střed.
ZMČ BS schválilo na svém 18. zasedání, konaném dne 14.12.2016 záměr
zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace (dále jen „SNMČ BS, p.o.“) a záměr zřízení organizační
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složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed (dále jen „SNMČ
BS“), a to usnesením ZMČ/2016/18/25.
Dle čl. 11 odst. 1 písm. g) obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, je zastupitelstvu městské části vyhrazeno
zřizovat a rušit příspěvkové organizace nebo organizační složky
městské části, rušit obecně prospěšné společnosti, pokud neobdrží do
60 dnů ode dne oznámení záměru zřízení nebo zániku těchto organizací
a organizačních složek od Rady města Brna zamítavé stanovisko. Dne
10.01.2017 schválila Rada města Brna usnesení č. R7/096, kterým
vyslovila souhlas se záměrem MČ BS zrušit SNMČ BS, p.o. a se záměrem
MČ BS zřídit SNMČ BS. Výpis výše uvedeného usnesení tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu.
Uplynutím dne, kterým dojde ke zrušení SNMČ BS, p.o. přejde majetek,
práva a závazky zrušené organizace na MČ BS. Všechny případné
pohledávky, které SNMČ BS, p.o. vedla za MČ BS zaniknou. Zaměstnanci
SNMČ BS, p.o. se stanou zaměstnanci MČ BS. K přechodu zaměstnanců
dojde ve smyslu ust. § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů. O tomto budou zaměstnanci
předem informováni dle zákona nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí
účinnosti přechodu práv a povinností k novému zaměstnavateli.
Ještě před datem zřízení SNMČ BS určí RMČ BS jako zřizovatel ve
smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o obcích"),
počet
zaměstnanců
MČ
BS,
kteří
budou
zařazeni
v organizační složce. Funkce zaměstnavatele je zřizovací listinou
svěřena tajemníkovi ÚMČ BS. Zaměstnanci zařazení v SNMČ BS budou
odměňováni dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů. Na vedoucího organizační složky bude vypsáno výběrové
řízení.
Dle ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRP"),
vydá zřizovatel o vzniku organizační složky zřizovací listinu. Návrh
zřizovací listiny je v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Předložený návrh vychází ze zřizovací listiny SNMČ BS, p.o., a to
zejména v rámci vymezení účelu a předmětu činnosti. Článek IV.
předloženého
návrhu
podrobně
upravuje
postavení
vedoucího
organizační složky, zejména jeho oprávnění a povinnosti. V dalších
článcích se předložený návrh věnuje zejména vymezení majetku
zřizovatele předaného organizační složce do správy a vymezení
majetkových práv organizační složky. Čl. VII. odst. 2 písm. a) - d)
zřizovací listiny byl upraven dle usnesení RMČ BS ze dne 10.04.2017,
kterým rada souhlasila s tím, aby "SNMČ Brno-střed, p.o. byla
oprávněna provádět opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě
do 400.000 Kč bez DPH v případě, že se bude jednat o opravu, údržbu
nebo technické zhodnocení bytu, z důvodu uvedení bytu do standardu
oprav uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení". Standard oprav
schválený radou je v příloze č. 4 tohoto materiálu. V souladu se ZRP
je v návrhu zřizovací listiny uvedena též skutečnost, že organizační
složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou,
přičemž
rozpočet
organizační
složky
je
součástí
rozpočtu
zřizovatele.
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Zřizovací listinou se SNMČ BS předává majetek dříve užívaný/pořízený
SNMČ BS, p.o. Tento majetek je sepsán v dokumentu v příloze č. 3
tohoto materiálu.
Předložený návrh zřizovací listiny počítá se zřízením organizační
složky na dobu neurčitou.
Všechny navržené kroky, tj. zrušení příspěvkové organizace, zřízení
organizační složky a schválení její zřizovací listiny jsou dle ust.
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích vyhrazenou pravomocí
zastupitelstva obce. Další úkoly zřizovatele jsou dle ust. § 102
odst. 2 písm. b) zákona o obcích vyhrazenou pravomocí rady obce.
Zrušení SNMČ BS, p.o. je navrženo k datu 30.06.2017, zřízení SNMČ BS
k datu
01.07.2017.
Období
změny
příspěvkové
organizace
na
organizační složku je voleno tak, aby změnu nepocítili klienti, tedy
nájemníci obecních bytů. Ke konci června bude zpracováno vyúčtování
služeb spojených s užíváním bytů za rok 2016, včetně vyřešení hlavní
vlny jejich reklamací. Období prázdnin je z hlediska provozu SNMČ BS
nejméně náročné (bývá méně nových rozhodnutí ze strany samosprávy
i méně požadavků ze strany nájemníků). Toto "klidnější" období bude
využito ke správnému nastavení fungování E-spisu, změny účetních
postupů a dalších provozních záležitostí, spojených se změnou právní
formy SNMČ BS.
V případě schválení navržených usnesení bude na nejbližší zasedání
ZMČ BS předložena úprava plánu nákladů a výnosů VHČ. Tato změna bude
zahrnovat přesun provozního příspěvku na 2. pololetí do nákladů VHČ,
vzhledem k tomu že provozní výdaje organizační složky budou hrazeny
z účtu MČ.
Stanoviska dotčených orgánů:
Komise pro správu bytových domů na svém 47. zasedání, konaném dne
09.02.2017 projednala bod Zřizovací listina organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed a přijala následující
usnesení:
Usnesení KSBD č. 47.9
Komise pro správu bytových domů na svém 47. zasedání, konaném dne 9.
2. 2017,
projednala
návrh Zřizovací listiny
městské části Brno-střed,

organizační

složky

Správa

nemovitostí

doporučuje
Radě městské části Brno-střed souhlasit se Zřizovací listinou
organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, doplněnou o připomínku týkající se
ustanovení o odměňování zaměstnanců této organizační složky.
doporučuje
Radě městské části Brno-střed doporučit Zastupitelstvu městské části
Brno-střed schválit vydání Zřizovací listiny organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu, doplněné o připomínku týkající se ustanovení o odměňování
zaměstnanců této organizační složky.
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Hlasování:
8
pro,
Usnesení bylo přijato.
Pelikán
pro

M.Dvořák
pro

Šťástka
omluven

Brym
pro

0

proti, 0

Milerski
pro

Stankovič
omluven

zdržel se.
P.Dvořák
omluven

Oulehlová
pro

Říha
pro

Toman
pro

Doležel
pro

Komise legislativní a organizační na svém 30. zasedání, konaném dne
08.03.2017 projednala bod Zřizovací listina organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed a přijala následující
usnesení:
Usnesení č. KLO.30.06
Komise legislativní a organizační na svém 30. zasedání, konaném dne
08.03.2017,
souhlasí
s textem návrhu Zřizovací listiny organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu s doplněním demonstrativního výčtu negativních majetkových
práv organizační složky dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, z hlediska
právního a
doporučuje
Radě městské části Brno-střed doporučit Zastupitelstvu městské části
Brno-střed schválit Zřizovací listinu organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu s doplněním demonstrativního výčtu negativních majetkových
práv organizační složky dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
zdržela se

Bartík
omluven

Cinka
pro

Čermák
zdržel se

Drdla
omluven

Hráček
pro

Lastovecká
pro

Rusňáková
omluvena

Řepa
pro

Vaňková
pro

Závodský
pro

Rada městské části Brno-střed na své 126. schůzi, konané dne
20.03.2017 projednala bod Zrušení Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, příspěvkové organizace a zřízení organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed a přijala následující
usnesení:
Usnesení RMČ/2017/126/31 Zrušení Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, příspěvkové organizace a zřízení organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed
RMČ BS na 126. schůzi, konané dne 20.03.2017,
doporučuje
ZMČ
BS
zrušit
Správu
nemovitostí
městské
příspěvkovou organizaci ke dni 30.06.2017,

části

Brno-střed,

ukládá
ředitelce Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové
organizace, zabezpečit v součinnosti s příslušnými odbory ÚMČ BS
plnění účetních a administrativních kroků souvisejících se zrušením
příspěvkové organizace, a to za podmínky přijetí výše uvedeného
usnesení ZMČ BS, kterým dojde ke zrušení SNMČ BS, p.o.,
ukládá
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Odboru právnímu a organizačnímu ohlásit zrušení Správy nemovitostí
městské
části
Brno-střed,
příspěvkové
organizace
příslušným
rejstříkům a Ústřednímu věstníku ČR, a to za podmínky přijetí výše
uvedeného usnesení ZMČ BS, kterým dojde ke zrušení SNMČ BS, p.o.,
doporučuje
ZMČ BS zřídit organizační složku Správa nemovitostí městské části
Brno-střed ke dni 01.07.2017,
doporučuje
ZMČ BS schválit zřizovací listinu organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu,
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu předložit bod Zrušení Správy
nemovitostí
městské
části
Brno-střed,
příspěvkové
organizace
a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brnostřed na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Rada městské části Brno-střed na své 130. schůzi, konané dne
10.04.2017 projednala bod SNMČ Brno-střed, p.o. - souhlas RMČ BS
s opravou bytů a přijala následující usnesení:
Usnesení RMČ/2017/130/27
s opravou bytů

SNMČ

Brno-střed,

p.o.

-

souhlas

RMČ

BS

RMČ BS na 130. schůzi, konané dne 10.04.2017,
souhlasí
v souladu se zřizovací listinou, aby SNMČ Brno-střed, p.o. byla
oprávněna provádět opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě
do 400.000 Kč bez DPH v případě, že se bude jednat o opravu, údržbu
nebo technické zhodnocení bytu, z důvodu uvedení bytu do standardu
oprav uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
OISBD seznámit ředitelku SNMČ Brno-střed p.o. s tímto usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

Rada městské části Brno-střed na své 132. schůzi, konané dne
24.04.2017 projednala bod Revokace usnesení RMČ/2017/126/31 -
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zřizovací listina organizační složky SNMČ BS a přijala následující
usnesení:
Usnesení
RMČ/2017/132/110
Revokace
usnesení
zřizovací listina organizační složky SNMČ BS

RMČ/2017/126/31

-

RMČ BS na 132. schůzi, konané dne 24.04.2017,
revokuje
usnesení RMČ/2017/126/31 ze 126. schůze RMČ BS, konané dne
20.03.2017 v části „doporučuje ZMČ BS schválit zřizovací listinu
organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu“, s tím, že v ostatním
zůstává usnesení beze změny,
schvaluje
standard oprav bytu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit zřizovací listinu organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed, která tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu a
ukládá
Odboru právnímu a organizačnímu předložit bod Zrušení Správy
nemovitostí
městské
části
Brno-střed,
příspěvkové
organizace
a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brnostřed na nejbližší zasedání ZMČ BS dle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro
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pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

ZŘIZOVACÍ LISTINA ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2 jako
zřizovatel organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed (dále jen
„zřizovatel“) zřízené na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed
ZMČ/2017/20/…... ze dne xx.xx.2017 vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), ve spojení s ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu následujícího znění:
Čl. I.
Zřizovatel
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno, okr. Brno-město
449 92 785
Čl. II.
Identifikace organizační složky

Název:
Sídlo:
Právní forma:

Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
organizační složka
Čl. III.
Vymezení účelu a předmětu činnosti

(1) Hlavním účelem organizační složky je správa nemovitého majetku ve správě
zřizovatele, který zřizovatel organizační složce taxativně určí k výkonu činností
správce, jakož i movitého majetku s tímto majetkem bezprostředně souvisejícího.
(2) Předmětem činnosti organizační složky je zejména výkon správy u bytů, nebytových
prostor, prostor sloužících podnikání, pozemků a ostatních nemovitostí ve správě
zřizovatele, pokud jejich správou není pověřen jiný subjekt.
(3) Dalším předmětem činnosti organizační složky je zajištění a koordinace aktivit
vedoucích k sociálnímu začleňování znevýhodněných osob žijících v domech
spravovaných městskou částí Brno-střed. Tyto aktivity mohou mít podobu vlastních
projektů či spolupráce s partnerskými organizacemi. Aktivity přímo provozované
organizační složkou nepodléhají registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Jako doplňkovou činnost poskytuje organizační složka dluhové poradenství.
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Čl. IV.
Osoby oprávněné jednat za organizační složku
(1) Osobou oprávněnou jednat za organizační složku je vedoucí organizační složky (dále
jen „vedoucí“).
(2) Vedoucího jmenuje a odvolává zřizovatel. Vedoucí je zaměstnancem zřizovatele.
(3) Vedoucí je oprávněn činit veškerá právní jednání týkající se této organizační složky,
zejména:
a) provádět výběrová řízení na zaměstnance organizační složky,
b) uzavírat smlouvy,
c) uzavírat dohody o splátkách na příslušenství dluhu s měsíční výší splátky
nepřevyšující 20.000,- Kč a se lhůtou splatnosti nepřesahující 18 měsíců,
d) uzavírat dohody o splátkách s výší dluhu na jistině nepřevyšující 20.000,- Kč a se
lhůtou splatnosti nepřesahující 18 měsíců.
(4) Právní jednání dle odst. 3 tohoto článku je vedoucí oprávněn činit v rozsahu
vymezeném v čl. VII. této zřizovací listiny.
(5) Vedoucí je povinen:
a) řídit, organizovat a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených do organizační
složky,
b) navrhovat zřizovateli celkový počet zaměstnanců zařazených do organizační
složky,
c) určit práva, povinnosti, odpovědnost a pracovní náplň zaměstnanců zařazených
do organizační složky,
d) navrhovat rozpočet organizační složky,
e) řídit organizační složku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto
zřizovací listinou a vnitřními předpisy zřizovatele, určí-li zřizovatel jejich
závaznost pro organizační složku,
f) provádět finanční kontrolu v rámci své působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
(6) Při výkonu shora uvedených povinností je vedoucí organizační složky dále vázán
úkoly vyplývajícími z usnesení Rady městské části Brno-střed (dále jen „RMČ BS“)
a Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen „ZMČ BS“).
(7) Vedoucí odpovídá zřizovateli:
a) za celkovou činnost organizační složky,
b) za hospodárné, efektivní a účelné nakládání se spravovaným majetkem
a rozpočtovými prostředky.
(8) Vedoucí je oprávněn vydat organizační řád organizační složky, jehož součástí je i její
organizační struktura. Organizační řád nabývá účinnosti schválením zřizovatele.
(9) Vedoucí je dále oprávněn vydávat vlastní interní akty, přičemž po jejich vydání
je nejpozději do týdne předkládá na vědomí zřizovateli. Ty je zřizovatel oprávněn rušit
s tím, že než tak učiní, může starosta městské části Brno-střed, příp. jím pověřený člen
RMČ BS pozastavit jejich účinnost.
(10) Vedoucí určí svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Vedoucí
zároveň písemně určí rozsah práv a povinností svého zástupce.
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(11) Jménem organizační složky se podepisuje vedoucí, a to tak, že se čitelně uvede jeho
jméno, příjmení a funkce, ke kterým vedoucí připojí vlastnoruční podpis a razítko
organizační složky. Zástupce vedoucího se podepisuje jménem organizace tak,
že u čitelně uvedeného jména, příjmení a funkce vedoucího připojí svůj vlastnoruční
podpis s uvedením svého jména, příjmení a zkratky „v z.“ (v zastoupení).
Čl. V.
Zaměstnanci zařazení do organizační složky
(1) Zaměstnanci zařazení do organizační složky (dále jen „zaměstnanci“) jsou
v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli.
(2) Funkci zaměstnavatele zaměstnancům plní tajemník Úřadu městské části Brno-střed.
(3) Všichni zaměstnanci jsou podřízeni vedoucímu.
(4) Zaměstnanci jsou odměňováni dle aktuálně účinného nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Čl. VI.
Vymezení majetku zřizovatele předaného organizační složce do správy
(1) Zřizovatel bezúplatně předává organizační složce k jejímu využití sepsaný movitý
majetek (majetek dříve užívaný/pořízený příspěvkovou organizací Správa nemovitostí
městské části Brno-střed, příspěvková organizace).
(2) Na movitý majetek pořízený a využívaný organizační složkou bude pohlíženo jako
na majetek ve vlastnictví zřizovatele.
(3) Majetek zřizovatele se organizační složce nepředává k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití. Majetek je organizační složce předáván za účelem naplňování
jejího účelu a předmětu činnosti.
Čl. VII.
Vymezení majetkových práv
(1) Organizační složka je povinna převzatý movitý majetek a taxativně vymezený
nemovitý majetek spravovat s péčí řádného hospodáře k zajištění předmětu a účelu,
k němuž byla zřízena, zejména pečovat o jeho údržbu a opravy, provoz a ekonomické
využití. Zajišťuje všechny revizní zprávy potřebné k provozu nemovitého majetku.
Dbá o ochranu majetku před ztrátou, poškozením, uplatňuje nárok na náhradu škody
a nároky z vad.
(2) Při výkonu činností správce na určených nemovitostech se organizační složka řídí
těmito pravidly:
a) provádí opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě do 100.000,- Kč
bez DPH za každý jednotlivý případ,
b) opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě nad 100.000,- Kč bez DPH
za každý jednotlivý případ provádí pouze s předchozím souhlasem Odboru
investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed vyjma
případů nezbytných úprav za situace, kdy hrozí nebezpečí újmy na životě či zdraví
osob nebo škoda značného rozsahu,
c) uzavírá objednávky nebo smlouvy s hodnotou plnění do 100.000,- Kč bez DPH
za každý jednotlivý případ, dražší jen na základě předchozího souhlasu RMČ BS,
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d) uzavírá nájemní smlouvy s dobou nájmu nepřesahující 30 dní, nájemní smlouvy
na dobu delší než 30 dní uzavírá jen na základě předchozího souhlasu RMČ BS,
příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele; obdobné platí pro pachty,
e) uzavírá smlouvy o výpůjčce s dobou výpůjčky nepřesahující 30 dní, smlouvy
o výpůjčce na dobu delší než 30 dní uzavírá jen na základě předchozího souhlasu
RMČ BS,
f) trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a podílí se na
zabezpečení, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků
vyplývajících,
g) eviduje pohledávky a vyčísluje jejich výši,
h) připravuje a předává podklady pro vzdání se práva vymáhání vzniklých
pohledávek určenému odboru Úřadu městské části Brno-střed, příp. orgánu
zřizovatele.
(3) Organizační složka zejména nesmí:
a) nabývat nemovitý majetek a spravovaný nemovitý majetek prodat, směnit,
darovat, zatěžovat právem stavby, zástavním právem, služebnostmi nebo reálnými
věcnými břemeny, vložit jej do majetku právnických osob nebo k němu zřídit
výměnek,
b) vložit spravovaný movitý majetek, ať je jeho podstata hmotná nebo nehmotná,
do majetku právnických osob,
c) ručit za závazky třetích osob jménem zřizovatele,
d) uzavírat jménem zřizovatele smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru,
e) nakupovat jménem zřizovatele cenné papíry a přijímat je jako protihodnotu za své
pohledávky vůči třetím osobám,
f) vystavovat nebo akceptovat jménem zřizovatele směnky, ani být jménem
zřizovatele směnečným ručitelem,
g) poskytovat jménem zřizovatele dary třetím osobám,
h) účastnit se jménem zřizovatele na právnické osobě zřízené nebo založené
za účelem podnikání.
Čl. VIII.
Hospodaření organizační složky
(1) Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.
(2) Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. V rozpočtu zřizovatele
jsou obsaženy veškeré příjmy a výdaje organizační složky. Organizační složka dbá,
aby dosahovala příjmy stanovené rozpočtem, a aby co nejhospodárnějším způsobem
plnila určené úkoly.
Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
(1) Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.
(2) Působnost zřizovatele vykonává Rada městské části Brno-střed dle ust. § 102 odst. 2
písm. b) zákona o obcích s výjimkou pravomocí vyhrazených zákonem Zastupitelstvu
městské části Brno-střed.
(3) Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnost vzhledem ke změně
právních předpisů nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny
v platnosti.
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(4) Tato zřizovací listina může být měněna pouze formou číslovaných dodatků
schválených Zastupitelstvem městské části Brno-střed.
(5) Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-střed na xx.
zasedání, konaném dne xx.xx.2017
(6) Zřizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdrží organizační složka a čtyři vyhotovení zřizovatel.
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Správa nemovitostí MČBS, p.o. - provozovna Měnínská 4, Brno

Inventura majetku k 1.3.2017
Soupis majetku nad 1.000.- Kč účet 0280100, 0280888
Interní číslo
SN0001
SN0003
SN0004
SN0005
SN0006
SN0007
SN0008
SN0009
SN0011
SN0016
SN0017
SN0018
SN0019
SN0023
SN0024
SN0026
SN0027
SN0028
SN0029
SN0034
SN0035
SN0037
SN0038
SN0039
SN0042
SN0043
SN0044
SN0045
SN0046
SN0047
SN0048
SN0049

Datum pořízení
01.03.2010
25.03.2010
25.03.2010
25.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
14.10.2010
14.10.2010
09.12.2010
09.12.2010
02.12.2011
02.12.2011
02.12.2011
02.12.2011
02.12.2011
20.12.2011
19.03.2012
19.03.2012
09.05.2012
18.10.2012
11.10.2012
13.11.2012
13.11.2012
13.11.2012
02.11.2012
02.11.2012
08.12.2012
06.12.2012
06.12.2012

Popis
PC sestava Premio Pilot IPlus
počítačová sestava Asus
Monitor Samsung
monitor Samsung
počítač Happy Hit
počítač Esprimo
Plechová kartotéka
Monitor NEC
Monitor Samsung
Záložní zdroj
Paralyzer
Monitor BenQ
Počítač Premio Economy
Počítač-terminál HP
počítač-terminál ACER
zásuvková kartotéka kovová
zásuvková kartotéka kovová
zásuvková kartotéka kovová
Monitor BenQ
mobilní telefon
mobilní telefon
mobilní telefon Samsung
měřič vzdálenosti
externí disk
bezdrátový telefon Gigaset
bezdrátový telefon Gigaset
bezdrátový telefon Gigaset
kancelářská židle
kancelářská židle
recepce-pult
skříňka 40 cm-pult
skříňka 80 cm-pult

Částka Kč
15 240,00
6 220,00
2 624,00
2 624,00
4 200,00
5 400,00
4 200,00
3 500,00
2 784,00
3 406,00
1 360,00
2 220,00
9 210,00
10 970,00
11 005,00
4 490,00
4 490,00
4 490,00
2 477,00
1 894,00
1 894,00
2 939,00
2 290,00
2 399,00
4 812,00
4 812,00
4 812,00
2 159,50
2 159,50
12 062,00
2 536,00
4 411,00

kde je
Pešáková
Milošová
Milošová
Hušek
Hušek
Rulíšková

malý-v rezervě

Rulíšková
Křížová
Rulíšková

počítač má starý,vyřazený

Kosmák
Kosmák
Trávníčková
recepce

Trávníčková
Ranglová
Křížová
Brožová

SN0050
SN0051
SN0052
SN0053
SN0054
SN0055
SN0056
SN0057
SN0058
SN0059
SN0060
SN0061
SN0062
SN0063
SN0064
SN0065
SN0066
SN0067
SN0068
SN0069
SN0070
SN0071
SN0072
SN0073
SN0074
SN0075
SN0076
SN0077
SN0078
SN0079
SN0080
SN0081
SN0082
SN0083
SN0084
SN0085
SN0086
SN0087
SN0088
SN0089
SN0090
SN0091
SN0092

06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
10.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
25.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
01.02.2013
01.02.2013
12.02.2013
18.02.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
26.04.2013
06.06.2013
27.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
17.07.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
13.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
20.09.2013

skříň policová 80 cm
skříň policová 80 cm
skříň policová 80 cm
skříň policová 80 cm
kuchyňská linka,dřez,deska
plechová kartotéka
plechová kartotéka
plechová kartotéka
panel na klíče
stůl ergo pravý
stůl ergo levý
stůl sestava ergo + skříňka
4zásuvkový kontejner
4zásuvkový kontejner
4zásuvkový kontejner
kancelářská židle
kancelářská židle
PC sestava intel.soc+monitor LG
telef.přístroj
mobilní telefon Nokia
mobilní telefon Nokia
mobilní telefon Nokia
teleskopický žebřík
kovový regál
fotoaparát Panasonic Lumix
kontejner 5 zásuvek
pracovní stůl-projekt
stůl 140 cm-pokladna
kontejner 4 zásuvky-pokladna
skříňka policová-pokladna
stůl 140 cm
skříňka policová-pokladna
kovový regál
kancelářské křeslo Managini
kancelářské křeslo Managini
kancelářské křeslo Managini
kancelářské křeslo -projekt
panel na klíče
Počítač-terminál BenQ
Počítač-terminál BenQ
zásuvková kartotéka kovová
zásuvková kartotéka kovová
zásuvková kartotéka kovová

5 666,75
5 666,75
5 666,75
5 666,75
22 631,00
4 867,66
4 867,67
4 867,67
3 692,00
6 495,70
6 495,70
9 342,50
4 962,70
4 962,70
4 962,70
2 287,00
2 287,00
14 280,00
5 300,00
1 571,67
1 571,67
1 571,66
2 118,00
7 984,67
2 358,00
4 798,00
6 000,00
3 493,90
4 532,60
3 974,30
3 493,90
3 974,30
4 251,09
2 987,00
2 987,00
2 987,00
2 999,00
3 295,00
13 168,50
13 168,50
6 443,50
6 443,50
6 443,50

Meixnerová
Meixnerová
Gajdošíková
Helánová+Milošová

Churý
Slovák

SN0093
SN0094
SN0095
SN0096
SN0097
SN0098
SN0099
SN0100
SN0101
SN0102
SN0103
SN0104
SN0105
SN0106
SN0107
SN0108
SN0109
SN0110
SN0111
SN0112
SN0113
SN0114
SN0115
SN0117
SN0118
SN0119
SN0120
SN0121
SN0122
SN0123
SN0124
SN0125
SN0126
SN0127
SN0128
SN0129
SN0130
SN0131
SN0132
SN0133
SN0134
SN0135
SN0136

20.09.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
25.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
01.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013

zásuvková kartotéka kovová
Počítač-terminál BenQ
Počítač-terminál BenQ
Počítač-terminál BenQ
počítačka peněz
kovový regál 5 ks-archiv
bezdrátový telefon
bezdrátový telefon
mobilní telefon Samsung Galaxy
stůl pracovní 180x100
stůl pracovní 180x100
stůl pracovní 120x60-pokladna
stavěcí kluzák
skříň policová 185x80
skříň policová 185x80
stolní paravan
kontejner 4 zásuvky
kontejner 4 zásuvky
pořadač do skříňky
skříňka policová 74x80
skříňka policová 74x80
sejf
kovový regál do archivu 5 ks
mikrovlná trouba ETA 0208
měřič vzdálenosti
měřič vzdálenosti
fotoaparát BENQ
fotoaparát BENQ
kovová kartotéka
kovová kartotéka
kovová kartotéka
kovová kartotéka
regál 800x1272x350 černý
regál 800x1760x350 černý
regál 800x2050x350 černý
regál 800x2050x350 černý
regál 1000x1382x350 černý
skříň policová 40x75
skříň policová 80x75
skříň policová 80x75
skříň policová 40x110
skříň policová 80x75
skříň policová 40x75

6 443,50
13 168,30
13 168,40
13 168,30
6 493,00
8 025,00
6 449,50
6 449,50
2 828,00
4 532,66
4 532,66
3 225,86
663,08
3 907,09
3 907,09
1 101,10
4 242,26
4 242,26
1 073,50
1 672,22
1 672,22
10 433,00
7 950,00
1 439,00
2 301,00
2 301,00
3 000,00
3 000,00
5 155,00
5 155,00
5 155,00
5 155,00
2 420,00
3 025,00
3 388,00
3 388,00
2 904,00
1 346,70
1 672,20
2 936,70
1 632,30
1 672,20
1 346,70

pokladna
Opltová
Helánová

Churý

SN0137
SN0138
SN0139
SN0140
SN0141
SN0142
SN0143
SN0144
SN0145
SN0146
SN0147
SN0148
SN0149
SN0150
SN0151
SN0152
SN0154
SN0155
SN0156
SN0158
SN0160
SN0161
SN0162
SN0163
SN0164
SN0165
SN0166
SN0167
SN0168
SN0169
SN0170
SN0171
SN0172
SN0173
SN0174
SN0175
SN0176
SN0177
SN0178
SN0179
SN0180
SN0181
SN0182

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
30.06.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.10.2014
31.10.2014
30.11.2014
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
10.02.2015
23.02.2015

skříň 80x110 s dveřmi
přídavný dil ke stolu
zásuvkový kontejner
skříň policová 80x110
kancelářské křeslo
Bezdrátový telefon
kancelářské křeslo
skříň policová
poštovní schránka
mobilní telefon Nokia
mobilní telefon Nokia
Kovová kartotéka
Kovová kartotéka
Kovová kartotéka
Bezdrátový telefon
Kovová kartotéka
kopírka e-STUDIO
Počítač-terminál BenQ
Počítač-terminál BenQ
kancelářský stůl
Telefon ALCATEL
Klimatizace-pokladna
terminál-počítač HPt620 WES
přepínač k inter.síti
mobilní telefon Nokia
zamykatelná skříňka-mzdy
počítač HPt620+monitor 22"LED AOC
kancelářský stůl+kontejner
ˇžaluzie
skartovačka
kancelářské křeslo
kancelářské křeslo
kancelářský stůl+stolová skříň+kontejner
přenosný telefon
kancelářský stůl+kontejner
skříňkas kalvados
skříňka kalvados
skříňka šedá prosklená
sada mop Leifheit
kancelářské křeslo Managini F3000
kancelářské křeslo Managini F3000
kancelářské křeslo Managini F3000
stůl+doplněk stolu

3 102,40
3 492,10
4 532,66
2 132,00
1 933,50
2 625,50
1 933,50
2 239,00
2 335,00
1 510,00
1 510,00
5 357,25
5 357,25
5 357,25
2 625,50
5 357,25
24 809,00
14 453,50
14 453,50
25 115,00
3 436,00
35 840,20
8 712,00
7 172,00
1 320,00
6 787,00
13 371,00
9 117,00
15 217,00
13 590,00
1 933,50
1 933,50
12 610,00
4 102,00
10 798,00
1 694,00
1 694,00
1 694,00
1 239,00
2 990,00
2 990,00
2 990,00
11 329,00

Hušek
Vrátníčková

Pešáková
Slavíčková
Gajdošíková

Vrátníčková
Rulíšková
Ranglová

SN0183
SN0184
SN0185
SN0186
SN0187
SN0188
SN0189
SN0190
SN0191
SN0192
SN0193
SN0194
SN0195
SN0196
SN0197
SN0198
SN0199
SN0200
SN0201
SN0202
SN0203
SN0204
SN0205
SN0206
SN0207
SN0208
SN0209
SN0210
SN0211
SN0212
SN0213
SN0214
SN0215

31.03.2015
31.03.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
24.04.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
16.07.2015
26.08.2015
17.09.2015
08.10.2015
23.11.2015
23.11.2015
07.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
15.04.2016
03.05.2016
19.07.2016
05.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
13.10.2016
19.10.2016
14.11.2016
08.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
03.03.2017
07.02.2017
31.01.2017

Mobilní telefon Samssong Galaxy Young
Mobilní telefon Samssong Galaxy Young
stůl+doplněk levý provoz
stůl+doplněk levý provoz
pracovní stůl GS 1200-ekonomický úsek
stůl+doplněk levý provoz
stůl+doplněk levý provoz
vysavač PhilipsFC 8023
Digitální fotoaparát Samsung NX mini černý
Průtokový ohřívač -budova pokladna
počítač HP
počítač HP
skříňka-pořadač na poštu
tiskárna HP LaserJetPro 400
Fotoaparát Canon
mobil.telefon-Lenovo A2010 LTE Onyx
kancelářská židle
kancelářská židle
Výdej z pokladny SN-akumulátor.baterie
2 ks kovový regál
Leifheit sada twist system XL
kamerový systém-pokladna
2 ks kancelářská židle
mobil.telefon-Nokia 230 Dark Silver
kancelářská židle
laminátor
kancelářský stůl
kancelářská židle
Výdej z pokladny SN-kávovar Cafissimo
bezdrátový telefon
monior ASUS
monitor ASUS
počítač-terminál HP
monitor BenQ
kontejner Hobis calvados
tiskárna HP Laser Jet Pro 400 M401DN

CELKEM

Soupis majetku předaného Statut.městem Brno, MČ Brno-střed účet 0280105
inter.číslo

Název

Částka Kč

2 105,00
2 105,00
5 805,50
5 805,50
2 697,00
5 805,50
5 805,50
3 438,00
3 820,00
6 035,15
14 036,00
14 036,00
2 231,00
6 005,00
3 000,00
3 029,00
3 000,00
3 000,00
1 149,00
2 782,00
1 130,00
15 925,00
6 000,00
1 720,00
2 990,00
1 298,00
3 413,00
2 990,00
3 228,00
3 939,00
4 573,80
4 573,80
12 626,40
3 690,00
4 949,00
3 836,00
1 046 943,07

Brožová
Robert

Brožová
Robert
Rulíšková
Trávníčková

Opltová

Milošová
Haraštová
Haraštová
Kosmák
Rulíšková
pokladna

D38377
D38378
D38379
D38422
D38423
D38437
D38448
D38452
D38454
D38477
CELKEM

skříň tm.lamino
skříň tm.lamino
skříň tm.lamino
skříň
kontajner
tiskárna HP Laser Jet 1200
stůl kancelářský
stůl kancelářský
stůl kancelářský
židle zelená 13 ks

2 263,00
2 263,10
2 263,10
2 263,00
4 697,00
10 734,80
2 288,70
2 288,70
2 288,70
2 164,90
33 515,00

Soupis majetku do 1.000,- Kč účet 9020100, 9020300, 9020305
inter.číslo
E0001
E0002
E0003
E0004
E0005
E0006
E0007
E0008
E0009
E0010
E0011
E0012
E0013
E0014
E0015
E0016
E0017
E0018
E0019
E0020
E0021
E0022
E0023
E0024
E0025
E0026

Datum pořízení
24.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
15.04.2010
10.05.2010
24.03.2010
22.11.2010
15.11.2010
30.11.2010
01.12.2010
18.02.2011
12.05.2011
12.05.2011
30.11.2011
02.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
05.01.2012
05.01.2012
16.02.2012
16.10.2012
12.11.2012
12.11.2012
12.11.2012

Popis
tiskárna HP 1300
hasicí přístroj
hasicí přístroj
telefon IB 2027
židle kancelářská
klávesnice
flashdisk
hasicí přístroj
skartovací box
Odborná literatura
odborná literatura
kalkulačka
čistící mop
odpad.koš
stolní lampa
přepínač ASUS
kalkulačka
myš k počítači
klávesnice
brašna k fotoaparátu
karta do fotoaparátu
odpadkový koš
svítilna kapesní 3 ks
příruční pokladna
2 ks věšák na WC
odpadkový koš kulatý drátěný

Částka Kč
480,00
240,00
540,00
180,00
300,00
121,00
500,00
780,00
571,00
475,00
176,00
760,00
799,00
219,00
966,00
988,00
249,00
338,00
444,00
330,00
630,00
250,00
716,00
395,00
128,00
189,00

E0027
E0028
E0029
E0030
E0031
E0032
E0033
E0034
E0035
E0036
E0037
E0038
E0039
E0040
E0041
E0042
E0043
E0044
E0045
E0046
E0047
E0048
E0049
E0050
E0051
E0052
E0053
E0054
E0055
E0056
E0057
E0058
E0059
E0060
E0061
E0062
E0063
E0064
E0065
E0066
E0067
E0068
E0069

12.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
20.06.2013
20.06.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
11.10.2013
22.11.2013
22.11.2013
16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
26.08.2014
26.08.2014
22.10.2014

odpadkový koš kulatý drátěný
obal na květináč
obal na květináč
obal na květináč
obal na květináč
obal na květináč
obal na květináč 2 ks
obal na květináč 3 ks
obal na květináč 3 ks
miska pod květináč 10 ks
polička nerez na WC 2 ks
stůl do jídelny
zrcadlo ovál
stojan na kabáty
obraz Paříž
věšák do šatny
držák na toal.papír 3 ks
štětka na WC 3 ks
odpadkový koš hranatý 6 ks
drát.kelímek na tužky
zrcadlo na WC
drátěný stojan na dokumenty 2 ks
příbory
sklenice sada 6 ks - 2 ks
dezert.talíře 6 ks
sklenice vysoká 6 ks
konvice na zalévání květin 3 ks
ramínka do šatny 8 ks
ručník 6 ks
Výdej - ventilátor Bravo B4241
Výdej - ventilátor Bravo B4208
Výdej - 1 stol.lampa clip
Výdej - 5xstolní lampa
Výdej - 8x odpadkový koš
Výdej z pokladny SN-varná konvice
teleskop.tyč+mop na okna
kbelík a mop na podlahu
Výdej z pokladny SN-stolík,židličky
3ks lampičky černá stolní Ikea
obrázek do pokladny
ADATA Superior S102 flash disk
ADATA UV 128 4 ks flash disk
Výdej z pokladny SN-varná konvice Bosch

189,00
117,60
103,60
372,50
64,00
103,60
204,90
317,90
227,00
93,00
358,00
899,00
349,00
199,00
998,00
85,00
75,00
36,00
474,00
25,00
69,00
258,00
399,00
98,00
174,00
54,00
87,00
129,00
234,00
773,00
923,00
249,00
2 495,00
632,00
493,00
668,00
260,00
377,00
1197,00
249,00
517,00
938,00
758,00

E0070
E0071
E0072
E0073
E0074
E0075
E0076
E0077
E0078
E0079
E0080
E0081
E0082
E0083
E0084
E0085
E0086
E0087

O38398

27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
06.05.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
15.04.2015
11.02.2016
11.02.2016
23.02.2016
25.02.2016
25.02.2016
25.02.2016
20.06.2016
31.08.2016
15.09.2016

kancelářská lampa černá LED
kancelářská lampa černá LED
kancelářská lampa černá LED
kancelářská lampa černá LED
Výdej za paměťovou kartu+pouzdro k fotoa
lampa Rabalux
lampa Rabalux
lampa Rabalux
Leifheit picollo mop
klávesnice Connect IT CI-44
klávesnice Genius KB-110X
Výdej z pokladny SN-optická myš
klávesnice k počítači
klávesnice k počítači
klávesnice k počítači
Výdej z pokladny SN-varná konvice
Výdej z pokladny SN-myš k počítači
Výdej z pokladny SN-odpadkový koš

747,25
747,25
747,25
747,25
609,00
970,00
970,00
970,00
399,00
174,00
274,00
330,00
339,00
339,00
339,00
999,00
289,00
205,00

věšák

213,50

CELKEM

Fyzická inventura provedena dne 17.1.2017

Bc. Kosmák Petr ……………………………………………....………………..

Brožová Andrea ………………………………………………………….

Helánová-Klimentová Magdalena ………………………………………………..

39 494,60

