
            ZÁPIS ze zasedání  Komise škodní a likvidační
                      dne 13.4.2016

Přítomni:      Arnošt Černý, Jana Kopečná, Josef Zajíček, Richard Mochal

Nepřítomni:  Jaroslav Men

Omluveni:     Jaroslav Men

Komise je usnášeníschopná.

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ Turnov - příloha č.1

Jednotlivé odbory žádají o vyřazení drobného majetku z důvodu nefunkčnosti, mechanického

poškození a opotřebovanosti. Fyzická likvidace drobného majetku bude provedena odvozem 

do sběrného dvora v TS. 

Celkem - účet 028 (DDHM) a účet 022 (DHM):                                                                                                           135 645,00 Kč viz seznam

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM a DHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 1/2016 (hlasování 4/0/0)

2) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky - příloha č.2

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní techniky, kde je uveden datum pořízení 

 a důvod vyřazení majetku. Fyzická likvidace bude provedena odvozem do sběrného dvora v TS,

část majetku je určená k prodeji.

Celkem - účet 028 (DDHM): 767 093,00 Kč viz seznam

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 2/2016 (hlasování 4/0/0)

3) Vyřazení majetku SDH - příloha č.3

Sbor dobrovolných hasičů žádá o vyřazení majetku z důvodu technického opotřebení  a nefunkčnosti.

Předměty již nelze opravit. 

Celkem - účet 028 (DDHM) a účet 018 (DDNM): 21 825,00 Kč viz seznam

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM a DDNM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 3/2016 (hlasování 4/0/0)

4) Ostatní majetek - příloha č.4

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit majetek dle přílohy. Důvod vyřazení je uveden, majetek bude

ekologicky zlikvidován (čekárny již byly zdemontovány při výstavbě nových čekáren).

Celkem - účet 021,022,018 a 028 (DHM,DDNM,DDHM): 588 035,00 Kč viz seznam 

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

Usnesení ŠLK 4/2016 (hlasování 4/0/0)



Komise ukládá předsedovi Arnoštu Černému předložit doporučení ŠLK na vyřazení  

majetku na zasedání RM.

Usnesení ŠLK 5/2016 (hlasovní 4/0/0)

Prezentační listina:
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Jaroslav Men
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