
ZÁPIS ze zasedání   

Škodní a likvidační komise 

dne 7. 12. 2020 
 

Přítomni:    Ing. Tomáš Špinka, Ing.Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Vladimíra Vávrová, Richard Mochal  

 

1) Vyřazení majetku na základě požadavků vedoucích odborů MÚ Turnov, viz příloha č. 1 k Zápisu. 

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku, důvody k vyřazení jsou v návrzích od odborů. 

Fyzická likvidace majetku bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS Turnov.  

Celkem účet 028 (DDHM) - kancelář. nábytek a drobný majetek:                                                                                                            52 076,-   viz příloha č. 1 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 1/2020 (hlasování 5/0/0)  

 

2) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky, viz příloha č.2 k Zápisu. 

Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na vyřazení výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 

Část vyřazené výpočetní techniky je určená k prodeji, předpokládaný příjem z prodeje by měl být 

v částce Kč 12 000,-. 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 351 331,93 viz příloha č. 2 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 2/2020 (hlasování 5/0/0)  

 

3) Vyřazení majetku JSDH Turnov, viz příloha č.3 k Zápisu. 

Sbor dobrovolných hasičů města Turnova žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického 

poškození a poničení. Důvody k vyřazení jsou uvedeny v příloze zápisu. 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 6 550,- viz příloha č. 3 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 3/2020 (hlasování 5/0/0)  

 

4) Vyřazení majetku MP, viz příloha č.4 k Zápisu. 

Městská policie žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického poškození a poničení. 

Důvody k vyřazení jsou uvedeny v příloze zápisu. 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 71 708,- viz příloha č. 4 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 4/2020 (hlasování 5/0/0)  

 

 



 

 

Prezentační listina z jednání konaného dne 7.12.2020 

Ing. Tomáš Špinka, předseda komise    _________________________ 

Ing. Jan Zárybnický      _________________________ 

Jana Kopečná       _________________________ 

Richard Mochal       _________________________ 

Vladimíra Vávrová      _________________________ 


