
            ZÁPIS ze zasedání  Škodní a likvidační komise
         dne 3.5 2017

Přítomni:      Jana Kopečná, Arnošt Černý, Jaroslav Men, Richard Mochal

Nepřítomni:  Josef Zajíček

Omluveni:     Josef Zajíček   

Komise je usnášeníschopná.

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MÚ - 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) :                                                                                                           71 797,00 Kč viz příloha č.1

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 1/2017 (hlasování 4/0/0)

2) Vyřazení kancelářských židlí a křesel - viz příloha č.2 k Zápisu

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení kancelářských židlí a křesel, které jsou poškozené a neopravitelné.

Po fyzické inventuře veškerých kanceláří, odbor VV provedl ještě jednou kontrolu stavu židlí, a to 

i na chodbách, skladech a různých odkládacích prostorech a prověřil funkčnost všech židlí a křesel.

Celkem - účet 028 (DDHM) : 163 757,00 Kč viz příloha č.2

Začátkem roku 2017 byly do obřadní síně zakoupeny nové židle a křesla. Původní židle v počtu 20 ks

byly odvezeny do SUPŠ a 5 ks židlí do Městské knihovny. Židle budou prodány za Kč 50,-/1 ks.

Celkem - účet 028 (DDHM) : 120 775,00 Kč celkem 25 ks

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 2/2017 (hlasování 4/0/0)

3) Ostatní majetek - viz příloha č.3 k Zápisu

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit urbanistickou studii, most přes Vazovecký potok u Dolánek

a 2 ks kontejnerů, důvody jsou uvedeny v příloze. Odbor životního prostředí navrhuje vyřadit studii

obnovy parku u letního kina, důvod je uveden v příloze. Odbor vnitřních věcí navrhuje vyřadit velký

oválný stůl, důvod je také uveden v příloze.

Celkem - úč.018 (DDNM), úč.021 a 022 (DHM), úč.019 (DNM): 371 981,00 Kč viz příloha č.3

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

Usnesení ŠLK 3/2017 (hlasování 4/0/0)

4) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky - viz příloha č.4 k Zápisu

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní a kancelářské techniky, kde je uveden důvod 

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



je určená k prodeji.

Celkem - účet 028 (DDHM) : 273 479,00 Kč viz příloha č.4

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 4/2017 (hlasování 4/0/0)

Komise ukládá předsedovi Arnoštu Černému předložit doporučení ŠLK na vyřazení majetku

na zasedání RM.

Usnesení ŠLK 5/2017 (hlasovní 4/0/0)

Prezentační listina:

Arnošt Černý - předseda ŠLK

Jana Kopečná

Josef Zajíček

Jaroslav Men

Richard Mochal


