MĚSTO KOPŘIVNICE
Zastupitelstvo města Kopřivnice
__________________________________________________________

Zastupitelstvo města Kopřivnice svým usnesením č. 27 ze dne 13.12.2018
rozhodlo v souladu s §27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s §84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, o změně a doplnění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková
organizace a vydává tento

Úplné znění
Zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace
(ve znění dodatku č. 1-21)
Čl. I
Označení zřizovatele

Název :
Sídlo :
IČ
:

Město Kopřivnice
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
00298077
Čl. II
Označení organizace

Název : Středisko sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvková organizace
Sídlo : Kopřivnice, Česká 320, 742 21 Kopřivnice
IČ
: 60798891
Čl. III
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Příspěvková organizace se zřizuje za účelem realizace sociálních služeb,
zajišťujících pomoc a podporu osobám, které se z různých důvodů (zejména
zdravotního stavu, věku, krizové životní situace, životních návyků a způsobu života)
ocitly v nepříznivé sociální situaci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poskytováním sociálních služeb podporuje sociální začlenění těchto osob, nebo
preventivně působí proti jejich sociálnímu vyloučení.
Příspěvková organizace poskytuje i další služby, které navazují na sociální služby a
rozšiřují nabídku nejen pro uživatele sociálních služeb, ale i další zájemce,
specifikované v níže uvedených cílových skupinách osob.
A. Hlavní činnost
1. v oblasti pomoci a podpory seniorům o osobám se zdravotním postižením:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

v oblasti pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením dále:

2.
2.1.

2.2.

poskytuje sociální službu denní stacionář pro dospělé osoby s mentálním,
případně kombinovaným zdravotním postižením upravenou příslušnými
právními předpisy3,
poskytuje fakultativní služby, které souvisejí s poskytováním sociální služby
denní stacionář,
v oblasti pomoci a podpory osobám ohroženým sociálním vyloučením a
osobám společensky nepřizpůsobivým

3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.

poskytuje pečovatelskou službu, upravenou příslušnými právními předpisy1,
poskytuje odlehčovací službu pobytovou, upravenou příslušnými právními
předpisy2,
poskytuje fakultativní služby, které souvisejí s poskytováním pečovatelské
služby a odlehčovací služby,
pomáhá se zapojením těchto osob do kulturního a společenského života –
podporuje sociální začleňování a vytváří podmínky směřující proti sociálnímu
vyloučení z důvodu věku a zdravotního stavu,
provádí správu bytů zvláštního určení a nebytových prostor v rámci
nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření,

poskytuje sociální službu azylový dům pro muže i ženy dle příslušných
právních předpisů4,
poskytuje sociální službu noclehárna dle příslušných právních předpisů5,
poskytuje krizovou pomoc osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení
života či zdraví v souladu se zimním krizovým plánem, schváleným Radou
města Kopřivnice,

ostatní činnosti

4.1.

Poskytuje závodní stravování vlastním zaměstnancům ve smyslu vyhlášky č.
84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
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§40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů
§44 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
3
§46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
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v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky,
v platném znění, ve vlastním zařízení závodního stravování nebo na základě
smlouvy s jinou právnickou nebo fyzickou osobou.
4.2.

4.3.

Provádí výkon správy nemovitého majetku, který zřizovatel vypůjčil spolku
„Máš čas?“, o.s. se sídlem v Kopřivnici, I. Šustaly 1080 jakožto provozovateli
Nízkoprahového denního centra Racek, se sídlem v Kopřivnici, Horní 1113/5
za účelem provozu tohoto zařízení sociálních služeb. Příspěvková
organizace je oprávněná jménem zřizovatele uzavírat dodatky ke smlouvě o
výpůjčce ze dne 07.02.2013.
Provádí výkon správy nebytových prostor uvedených ve smlouvě ve výpůjčce
uzavřené mezi zřizovatelem a organizací dne 16.10.2014 v rozsahu smlouvy
o výpůjčce.

B. Doplňková činnost
Při splnění shora uvedené hlavní činnosti vytváří podmínky pro doplňkovou činnost
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele.
Doplňková činnost je vedena v rámci účetnictví odděleně a realizuje se podle
platných právních předpisů.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
1. rehabilitační péče,
2. praní a mandlování prádla,
3. pronájem nebytových prostor na základě obecně platných právních předpisů,
4. zprostředkování krátkodobého užívání nebytových prostor v domech, které
byly organizaci svěřeny do správy,
5. zabezpečuje výkon funkce opatrovníka občanům města, kteří jsou neznámého
pobytu.
6. poskytuje domácí ošetřovatelskou péči
Doplňková činnost nesmí být ztrátová, v opačném případě musí být neprodleně
ukončena. Zisk, vytvořený z doplňkové činnosti, může organizace použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti.
Čl. IV
Označení statutárních orgánů a způsob jejich vystupování jménem
organizace
1. Statutárním orgánem je ředitel. Tento je jmenován a odvoláván Radou města
Kopřivnice, nestanoví-li obecně závazný předpis výslovně jinak.
2. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně. Ředitel je odpovědný
svému zřizovateli za činnost příspěvkové organizace.
Čl. V
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření
Příspěvkové organizaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice se předává
k hospodaření tento majetek:
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1. Nemovitý majetek:
1.1.

Pozemek p. č. 508/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1008 m2
v k.ú. Kopřivnice, jehož součástí je stavba budova č.p. 320 na ul. České
v Kopřivnici
(Dům s byty zvláštního určení – dříve dům s pečovatelskou službou)

1.2.

Pozemek p. č. 1965 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1238 m2 v k.ú.
Kopřivnice, jehož součástí je stavba budova č.p. 650 na Masarykově
náměstí v Kopřivnici
(Dům s byty zvláštního určení – dříve dům s pečovatelskou službou)

1.3.

Jednotka č. 1113/5 vymezená v budově bytového domu č.p. 1113 na ul.
Horní v Kopřivnici postavené na pozemku parc. č. 1023 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 494 m2 v k.ú. Kopřivnice
(Azylový dům a noclehárna pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
a v nepříznivé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení)

1.4.

Pozemek p. č. 111/2 ostatní plocha o celkové výměře 3100 m2 v k. ú.
Vlčovice a pozemek p. č. st. 84 stavební plocha v k.ú. Vlčovice, jehož
součástí je budova č.p. 76 v k. ú. Vlčovice
(Denní stacionář pro dospělé osoby s mentálním a s kombinovaným
zdravotním postižením)

1.5.

Pozemek p.č. 534/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú.
Kopřivnice, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e. – garáž
(nebytový prostor na ul. České v Kopřivnici)

2. Movitý a nemovitý majetek, který jí byl předán ke dni jejího vzniku, který
v průběhu své činnosti nabyla a který dále nabude.
3. Movitý majetek pořízený při rekonstrukci a dostavbě Azylového domu –
dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
4. Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 2 této zřizovací
listiny.
5. Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 3 této zřizovací
listiny.
6. Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 4 této zřizovací listiny
7. Movitý majetek dle inventárního soupisu v nové příloze č. 5 této zřizovací
listiny.
8. Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 6 této zřizovací
listiny.
9. Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 7 této zřizovací
listiny.
10. Nově nabytý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele.
Čl. VI.
Vymezení majetkových práv
1. Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s movitým a nemovitým
majetkem v rozsahu svěřených práv a povinností a odpovídá svým jménem a na svůj
účet za vzniklé škody.
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2. Organizace je povinna :
2.1. využívat majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento
majetek
před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
2.2. vést účetní a operativní evidenci movitého majetku dle směrnic zřizovatele,
2.3. provádět pravidelnou roční inventarizaci movitého majetku podle směrnic
zřizovatele,
2.4. provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné
podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli,
které si vyžádá,
2.6. škody na majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli,
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,
2.8.
na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně
periodických
revizí movitého majetku, potřebu oprav, přesahující rámec běžné údržby hlásit
písemně zřizovateli,
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví-li
zřizovatel ve svém statutu jinak
2.10. v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu
způsobili, či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení,
2.11. při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s
majetkem, oznámit věc příslušným orgánům a zřizovateli,
2.12. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství
pohledávek.
3. Organizace je oprávněna :
3.1. majetek užívat a brát z něho užitky,
3.2. pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele,
3.3. pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání podle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku na dobu do 30 dnů s tím, že zřizovatel
výslovně souhlasí s touto činností, přičemž organizace je také oprávněna
ponechat si příjmy z této činnosti bez souhlasu zřizovatele,
3.4. pronajímat movitý majetek pouze společně s nebytovými prostory jako
vybavení těchto prostor, v ostatních případech se souhlasem zřizovatele,
3.5. provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku po předchozím souhlasu
zřizovatele a v souladu se statutem,
3.6. převádět movitý majetek na jiné organizace a organizační složky zřízené
zřizovatelem po předchozím souhlasu zřizovatele,
3.7. se souhlasem zřizovatele provádět zhodnocení movitého majetku,
3.8. uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto
zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti,
3.9. s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého
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majetku zřizovatele. Souhlas vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru
financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené
nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace, pokud
převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40.000,- Kč. Za
rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho
účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje
technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným
zřizovatelem.
4. Organizace není oprávněna:
4.1. majetek převést, ani jej vložit do jiné společnosti,
4.2. postupovat pohledávky,
4.3. bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru,
přijímat závazek ručitele, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o
nájmu s právem koupě,
4.4. disponovat s majetkem zřizovatele jiným, než zřizovatelem schváleným
způsobem,
4.5. nakupovat akcie či jiné cenné papíry,
4.6. akcie či jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči
jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele,
4.7. poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP.
5. Práva majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.

Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem
odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých
zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojená hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních
předpisech.
Čl. VII
Zajištění kontroly

Na základě písemného pověření vydaného zřizovatelem je organizace povinna strpět
kontrolu hospodaření prováděnou orgány zřizovatele a dodržovat jejich pokyny
v rámci této kontroly hospodaření.
Čl. VIII
Jiná ustanovení
Příspěvková organizace se řídí platnými právními předpisy, touto zřizovací listinou a
jinými rozhodnutími zřizovatele. Zřizovatel je rovněž oprávněn vydat zásady
upravující blíže práva a povinnosti zřizovatele a organizace.
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Čl. IX
Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována
1. Organizace se zřizuje ke dni 1. 6. 1994 na dobu neurčitou.

V Kopřivnici dne ………………………..

…………………………………………………
místostarosta

…………………………………………...
starosta

7

Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4

11

12

13

14

Příloha č. 5
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Příloha č. 6

Inventurní soupis majetku města
Inventární
číslo
004800480001
004802310001
004802320001
004802340001
004816930001
004830070001
004830100001
004830110001
004830120001
004830340001
004830500001
004831560001
004831580001
004831600001
004891000001
004891010001
004891130001
004891150001
004891170001
004891290001
004891330001
004891340001
004891480001
004891530001
004891580001
004891630001
004891910001
004892110001
004893480001
004899490001
004899500001
004899510001
004899520001
004899530001
004899540001
004899550001

Název
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
LÉKÁRNIČKA
LÉKÁRNIČKA
KORKOVÁ TABULE
KORKOVÁ TABULE
REGÁL SKLADOVÝ NEREZ 5 POL.
REGÁL SKLADOVÝ NEREZ 5 POL.
REGÁL SKLADOVÝ NEREZ 5 POL.
REGÁL SKLADOVÝ NEREZ 5 POL.
REGÁL SKLADOVÝ ŽÁROVÝ 5 POL.
EL. MIKROVLNNÁ TROUBA 27 L
SKŘÍŇ Z LAMINOVANÉ DDT
SKŘÍŇ Z LAMINOVANÉ DTD
SKŘÍŇ Z LAMINOVANÉ DTD
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
REGÁL Z LAMINOVANÉ DTD
VOZÍK ÚKLIDOVÝ DUO
KONVICE RYCHLOVARNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ

Cena v Kč
2 720,00
1 492,00
1 477,00
714,00
1 037,00
8 267,00
8 267,00
8 267,00
8 267,00
3 554,00
9 044,00
4 256,00
4 256,00
4 256,00
1 562,00
1 562,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
2 997,00
1 894,00
302,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00

Množ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Datum
zařazení
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
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004899560001
004899570001
004831500001
004831510001
004809640001
004831750001
004831760001
004831770001
004831780001
004831790001
004831800001
004831810001
004831820001
004831830001
004831840001
004891670001
004891680001
004891690001
004891700001
004891710001
004891720001
004891730001
004891740001
004891750001
004891760001
004891770001
004891780001
004891790001
004891800001
004891810001
004891820001
004891830001
004891840001
004891850001
004891860001
004891900001
004803210001
004803220001
004831850001
004831950001
004891940001
004893220001
004893230001

SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAMYKATELNÁ
ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ S VÍ
ODPADKOVÝ KOŠ NEREZ S VÍ
CHLADNIČKA WHI.CP 1015B
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
STŮL 1300x800/750 mm
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
ŽIDLE S PODRUČKAMI-UMĚLÁ KŮŽE
KNIHOVNIČKA
KNIHOVNIČKA
STĚNA VĚŠÁKOVÁ
CHLADNIČKA 530x530x/550 mm
KOŠ ODKLÁDACÍ NA DEŠTNÍKY
SÍŤ PROFI BÍLÁ DO OKNA
SÍŤ PROFI BÍLÁ DO OKNA

2 720,00
2 720,00
5 017,00
5 017,00
5 490,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
3 039,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
1 317,00
4 452,00
4 452,00
6 772,00
7 828,00
1 029,00
930,00
930,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
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004803690001 POLOKŘESLO
004803760001 POLOKŘESLO

1 695,00
1 695,00

Počet položek celkem:

1
1

01.05.2014
01.05.2014

81

Celkem za sestavu:

215 195,00
Seznam majetku z operativní evidence

Název
Lžička - malá kávová

Cena za ks

Množství

Cena celkem

7,20 Kč

14

100,80 Kč

Lžíce

13,20 Kč

14

184,80 Kč

Vidlička

13,20 Kč

14

184,80 Kč

Nůž příborový

24,00 Kč

14

336,00 Kč

Hrnky na čaj

25,20 Kč

14

352,80 Kč

Miska kompot

21,60 Kč

20

432,00 Kč

Sklo malý panák

14,40 Kč

50

720,00 Kč

429,00 Kč

1

429,00 Kč

Mixér ruční ponorný SENCOR
Počet položek

Celkem

141

2 740,20 Kč
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Příloha č. 7
Inventurní soupis majetku města
Inventární
číslo

Název

Cena v Kč Množ.

PRAČKA PRŮMYSLOVÁ (PŘEVOD
280000470001 ZE SALUSU)
Počet položek celkem:

35 000,00
---

Celkem za sestavu:

35 000,00

1
1

Datum
zařazení
16.11.2018
---
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