
            ZÁPIS ze zasedání  Škodní a likvidační komise
         dne 11.10 2017

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

Nepřítomni: 

Omluveni:     

Komise je usnášeníschopná.

1) Vyřazení majetku na základě stěhování úřadu z budovy Skálova čp.466  - viz příloha č.1 k Zápisu.

Na základě rekonstrukce budovy Skálova čp.466 (Nový úřad) došlo k přemístění majetku: část do budovy 

Skálova 72 - odbor dopravy, část do budovy Skálova 84 - zkušební komisař a část do pronajatých prostor ČS.

Z důvodu urychleného předání stavby byl rozbitý a neopravitelný nábytek rovnou odvezen do TS k likvidaci. 

Část majetku byla bezplatně předána do ZSST pro potřeby DPS Výšinka.

Celkem - účet 028 (DDHM) :                                                                                                           79 132,00 Kč       viz příloha č.1

Celkem - účet 028 (DDHM): 27 727,00 Kč       dtto

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 1/2017 (hlasování 5/0/0)

2) Vyřazení kancelářského nábytku - viz příloha č.2 k Zápisu 

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení kancelářského nábytku, který je odložený na půdě budovy MÚ.

Jedná se o atypické části stolů, nástavce k psacím stolům, rohy, půlkruhy, desky atd., které se již nedají

použít, jsou rozbité a znehodnocené.

Celkem - účet 028 (DDHM) : 87 851,00 Kč viz příloha č.2

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 2/2017 (hlasování 5/0/0)

3) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky - viz příloha č.3 k Zápisu

Odbor VV předkládá návrh na vyřazení výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, dále 

nepotřebného softwarového vybavení a prodej výpočetní techniky. Fyzická likvidace bude provedena 

odvozem do sběrného dvora v TS, hodnota majetku určeného k prodeji je Kč 49 500,-.

Celkem - účet 028 (DDHM) : 381 319,00 Kč viz příloha č.3

Celkem - účet 018 (DDNM) : 1 954 410,00 Kč dtto

Celkem - účet 021 + 022 (DHM) : 341 956,00 Kč dtto

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

Usnesení ŠLK 3/2017 (hlasování 5/0/0)

Komise ukládá předsedovi Arnoštu Černému předložit doporučení ŠLK na vyřazení majetku

na zasedání RM.

Usnesení ŠLK 4/2017 (hlasovní 5/0/0)



Prezentační listina:

Arnošt Černý - předseda ŠLK

Jana Kopečná

Josef Zajíček

Jaroslav Men

Richard Mochal


