V Olomouci dne 11. 1. 2021
RRSMP005S14L
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku
vyhlašuje

Záměr darování nadbytečného a neupotřebitelného majetku
Předmět darování:
Předmětem darování je soubor kancelářského nábytku pracoviště Olomouc (viz příloha č. 1). Jedná se
o funkční majetek, který byl používán. U většiny kancelářského nábytku uplynula doba užívání a z toho
důvodu není Regionální radou na předmět darování poskytována žádná záruka. V příloze č. 3 je uvedena
fotodokumentace nabízeného majetku.
Regionální rada nabízí kancelářský nábytek jako celek.
Soubor kancelářského nábytku je umístěn na adrese: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, 5. patro.
Způsob darování
Regionální rada v souladu s Metodickým doporučením Národního orgánu pro koordinaci k nakládání
s majetkem Regionálních rad regionů soudržnosti a svými vnitřními předpisy rozhodla o darování vlastního
nadbytečného movitého majetku následujícím způsobem.
Nabídku jsou oprávněni předložit následující zájemci:
- subjekty, které implementují programy v rámci období 2014–2020,
- kraj, příspěvkové organizace kraje či státu,
- obce a jejich příspěvkové organizace,
- neziskové organizace.
Nabídku – projevení zájmu o darování – je možné zaslat pouze e-mailem na adresu
jarmila.pechackova@rr-strednimorava.cz, a to včetně kontaktního telefonu. Ukončení podávání nabídek je
stanoveno na 21. 1. 2021 do 9:00 hod.
S ohledem na šíření koronaviru na území ČR je stanoven následující postup:
- Žádáme, aby zájem o darování zasílali pouze vážní zájemci.
- Výsledek bude oznámen formou e-mailu.
- Prohlídky budou uskutečňovány pouze na výzvu dárce po ukončení příjmu nabídek. Úspěšný zájemce
bude telefonicky kontaktován za účelem dohodnutí termínu prohlídky majetku.
- Bezprostředně po ukončení prohlídky bude podepsána darovací smlouva. V případě, že pozvaný
zájemce smlouvu nepodepíše, bude vyzván zájemce další v pořadí. Prohlídka majetku včetně podpisu
darovací smlouvy proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy dárce po ukončení příjmu
nabídek. V opačném případě bude vyzván zájemce další v pořadí.
- Podmínkou darovací smlouvy je rovněž závazek, že v termínu od 25. 1. 2021 do 27. 1. 2021 darovaný
převezme veškerý darovaný movitý majetek a na své vlastní náklady si jej odveze.

Případné dotazy ohledně majetku lze směřovat na kontaktní osobu: Jarmila Pecháčková, tel: 731 636 150,
email: jarmila.pechackova@rr-strednimorava.cz.
Rozhodnutí o darování podléhá řediteli Úřadu Regionální rady na základě Plné moci ze dne 15. 10. 2015.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od darování celého předmětu nebo jeho částí odstoupit, popř. celý záměr
darování kdykoliv zrušit. O tomto rozhodnutí budou zájemci, kteří předložili své nabídky písemně
informováni.
Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že má zájem převzít do svého vlastnictví nabízený soubor
kancelářského nábytku, jak stojí a leží a za podmínek uvedených v darovací smlouvě.
Důvodné námitky proti darování mohou být podány do 15. dnů od vyvěšení záměru darování na výše
uvedené adrese Regionální rady.

Ing. Ivan Matulík
ředitel ÚRR

Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis nadbytečného a nepotřebného majetku k darování
Příloha č. 2 - Darovací smlouva
Příloha č. 3 - Fotodokumentace

