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Zveřejněno na: 
 
- webové stránky KHS JmK, 
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Nabídka neupotřebitelného majetku k úplatnému převodu 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako 
organizační složka státu nabízí na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti k úplatnému převodu 
majetek v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Soupis majetku naleznete v příloze č. 1 a příloze č. 2 této nabídky. Majetek je nefunkční, poškozený či 
technicky a morálně zastaralý, jeho stav odpovídá přiměřeně stáří a četnosti používání. Zařízení 
z oboru informačních a komunikačních technologií jsou technicky a morálně zastaralá, částečně 
poškozená nebo nefunkční, bez pevných disků.  
 
O předmětný majetek neprojevila zájem žádná organizační složka státu ani příspěvková organizace, 
proto soubor nabízíme jiným zájemcům k prodeji. 
 
V případě zájmu o odkoupení předmětného majetku je nutno zaslat KHS JmK písemně závaznou 
cenovou nabídku, která nebude nižší než minimální požadovaná nabídková cena, pro vybrané 
inventární číslo a údaje pro sepsání kupní smlouvy (fakturační nebo osobní údaje – jméno, datum 
narození, adresa trvalého bydliště), nejpozději do 23. 9. 2022, včetně, na adresu 
jaroslava.holejsovska@khsbrno.cz, případně do datové schránky ID: jaaai36. 
 
Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou. 
 
 
S pozdravem 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Přílohy: Seznam trvale nepotřebného majetku    
             Seznam trvale nepotřebného majetku IT 
 
Rozdělovník: elektronický systém UZSVM pro nabídky majetku státu SI 
                      úřední deska KHS JmK         
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