
ZÁPIS ze zasedání   

Škodní a likvidační komise 

dne 20.4.2021 
 

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

 

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ, viz příloha č. 1 k Zápisu. 

Vedoucí jednotlivých odborů žádají o vyřazení drobného majetku na základě provedené fyzické 

inventury, důvody k vyřazení jsou v návrzích od odborů. Fyzická likvidace majetku bude provedena 

odvozem do sběrného dvora v TS Turnov.  

Odbor vnitřních věcí navrhuje vyřadit nábytek pod č.98017203,204,205,207,208, tj. 5x sada 2 židle + 

stolek ocel kov Capo, pro který, vzhledem k jeho specifické povaze, není využití a bude nahrazen 

jiným. Nábytek navrhujeme odprodat osobám a institucím, které projeví zájem za cenu Kč 500,- za 

sadu.  

Celkem účet 028 (DDHM) - kancelář. nábytek a drobný majetek:                                                                                                            46 030,-   viz příloha č. 1 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 1/2021 (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 33 000,- 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 567 187,- viz příloha č. 2 

Celkem účet 022 (DHM) – dlouhodobý hmotný majetek 398 664,- viz příloha č. 2  

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM a DHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 2/2021 (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: 15 270,- viz příloha č. 3 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 3/2021 (hlasování 5/0/0)  

 

4) Ostatní majetek, viz příloha č.4 k Zápisu. 

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit dlouhodobý nehmotný, hmotný majetek a drobný majetek 

dle přílohy k Zápisu, ve kterém je uveden důvod k vyřazení. 



Celkem účet 019 (DNM) – dlouhodobý nehmotný majetek: 479 408,- viz příloha č. 4 

Celkem účet 022 (DHM) – dlouhodobý hmotný majetek: 84 436,- viz příloha č.4 

Celkem účet 028 (DDHM) – drobný majetek: 16 000,- viz příloha č.4 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DNM, DHM a DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 4/2021 (hlasování 5/0/0)  

 

5) Ztráty a nálezy, viz příloha č.5 k Zápisu. 

Odbor vnitřních věcí navrhuje ŠLK schválit vyřazení předmětů, které MÚ převzal v souladu 

s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku § 1051, jako věci nalezené. 

Položky č.6/2017 = Kč 7,-, 12/2017 = Kč 522,- Euro 2, 27 ruský rubl, 26/2017 = Kč 200,-, 36/2017 = Kč 

128,-, 40/2017 = Kč 200,-, 59/2019 = Kč 41,-, Euro 3, 28 centů, 68/2017 = Kč 3000,- 99/2017 = Kč 

1000,- 112/2017 = Kč 410,-, 117/2017 = Kč 400,-, tj. celkem Kč 6 278,- hotovost bude vložena na 

účet města.  

Cizí měna, tj EUR 5,28 centů a RUB 27,- nebudou vzhledem k celkovému počtu a vzhledem 

k stávajícímu kurzu ČNB směněny.  

Položka č.54/2017 = pivní plastové přepravky s obsahem 20 ks prázdných lahví zn.Birell  budou 

zpeněženy a hotovost bude také vložena na účet města. 

Položka 57/2017 = vzduchová pistole byla předána v r.2017 na MP, která zajistí žádost o likvidaci. 

Položka č.69/2017 = stan v pouzdře byl předán na OSV. 

Ostatní předměty navrhujeme zlikvidovat v TS Turnov. 

 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení ztracených a nalezených předmětů dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 5/2021 (hlasování 5/0/0)  

 

 

 

Prezentační listina z jednání konaného dne 20.4.2021 

Ing. Tomáš Špinka, předseda komise    _________________________ 

Ing. Jan Zárybnický      _________________________ 

Jana Kopečná       _________________________ 

Richard Mochal       _________________________ 

Vladimíra Vávrová      _________________________ 


