
     

 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
NAŠE ZN.: KHSMS/234262/2022/OV/OEP 
VYŘIZUJE: Hanusková Xenie 
TEL.: 595 138 101 
FAX: 595 138 109 
E-MAIL: xenie.hanuskova@khsova.cz 
 
DATUM:  31.3.2022 
 
 
 
  
Nabídka neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu 
 
     Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako  organizační složka 
státu nabízí na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti ze dne 17.2.2022 k bezúplatnému převodu 
majetek dalším organizačním složkám státu v souladu s příslušným ustanovením zákona 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.      
 
     V příloze zasíláme nabídku trvale nepotřebného vozidla. Jeho stav odpovídá stáří a četnosti užívání. 
Uvedený majetek nemá pro další potřeby  KHS MSK využití a stal se 
 
                                       trvale  nepotřebným – nadbytečným majetkem.      
      
 
Kontaktní osoba : Jiří Šišlák tel. 595 138 153 meil : jiri.sislak@khsova.cz 
 
 
 
                                                                                              ………………………                                                                                        
                                                                                                      Mgr. Zuzana Babišová v.r.   
                                                                                                       vedoucí služebního úřadu   
                                                                                              ředitelka Krajské hygienické stanice  
                                                                                      Moravskoslezského kraje  se sídlem v Ostravě                                                     
                                                                                                           
                                
                 
 
        
 
Rozdělovník:  
adresát   1+5 
OEP       1+5 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, PSČ 702 00, MORAVSKÁ OSTRAVA 
 

 

TEL.: 595 138 101 
FAX: 595 138 109 

 Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, PSČ 702 00, MORAVSKÁ OSTRAVA 
 
 
 

vyřizuje :  Hanusková Xenie                                                               v Ostravě dne 31.3.2022 
tel :           595 138 101 
e-meil :     xenie.hanuskova@khsova.cz 
 
 
 
     Trvale nepotřebným majetkem se ve smyslu rozhodnutí o nepotřebnosti ředitelky  KHS Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě ze dne 17.2.2022 rozumí majetek : 
 
 
 Auto Škoda Fabia Kombi 1,2 TSI  63kw 

 
VIN             TMBJM25J6B3130016   
r. výroby      2010 
barva            bílá 
náhon           přední 
palivo           benzín 
stav tach .    102790 km 
STK             1/2023 
SPZ             7T2 3361 
 
 
 
 
 
 
 
V základních výbavě  jsou letní + zimní pneu. Automobily jsou  provozovány v referentském režimu, po celou 
dobu pravidelně servisováné. Stav odpovídá věku a povaze užívání vozidla.Odřeniny z provozu. 
 
zpracoval : Tůma Ladislav 
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