
            ZÁPIS ze zasedání  Škodní a likvidační komise
         dne 14.5 2018

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

Nepřítomni: 

Omluveni:     

Komise je usnášeníschopná.

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů MěÚ, 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:                                                                                                           167 502,00 Kč    viz příloha č.1

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 1/2018 (hlasování 5/0/0)

2) Vyřazení majetku JSDH Turnov, viz příloha č.2 k Zápisu .

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

a neopravitelnosti. Skříňový dodávkový vůz Peugeot Boxer je dle Protokolu o technic.prohlídce pro další

provoz nezpůsobilý a byl předán k likvidaci firmě Frič s.r.o. Turnov jako autovrak.  

Celkem účet 028 (DDHM) - drob.majetek a skříňový vůz Peugeot: 112 935,00 Kč viz příloha č.2

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 2/2018 (hlasování 5/0/0)

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

Odbor správy majetku navrhuje vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy, ve které je uveden důvod  

k vyřazení.

Celkem účet 021(DHM)  - ostatní: 111 291,00 Kč viz příloha č.3

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DHM dle návrhu.

Usnesení ŠLK 3/2018 (hlasování 5/0/0)

4) Ztráty a nálezy, viz příloha č.4 k Zápisu.

Odbor vnitřních věcí navrhuje ŠLK schválit vyřazení předmětů, které MěU převzal v souladu s ustanovením

zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku § 1051, jako věci nalezené. Položka 16/2014 3,- Kč 

a položka 37/2014 100,- Kč (hotovost) vložit na účet města, ostatní předměty navrhujeme

 zlikvidovat v TS.

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

Usnesení ŠLK 4/2018 (hlasování 5/0/0)



5) Vyřazení výpočet.techniky, softwaru, programu a drobného majetku - viz příloha č.5 k Zápisu.

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

nepotřebného softwarového vybavení, nefunkčního a poškozeného drobného majetku a prodej 

použitých židlí, hodnota majetku určeného k prodeji je Kč 4 600,-.

Celkem účet 028 (DDHM) - výpočet technika, drobný majetek: 447 412,00 Kč viz příloha č.5

Celkem účet 018 (DDNM) - software, licence, Windows: 319 434,00 Kč dtto

Celkem účet 013 (DNM) - program Lotus Notes: 444 463,00 Kč dtto

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

Usnesení ŠLK 5/2018 (hlasování 5/0/0)

6) Předpis náhrady škody

Škodní událost na vozidle RZ 3L64366 - řidič Ing.Tomáš Hocke.

Dne 14.6.2017 nacouval řidič pojištěného vozidla do sila s betonovou směsí v kempu Sedmihorky.

Pojišťovna ukončila pojistnou událost dne 30.10.2017, výše škody byla celkem 11 344,- Kč., smluvní 

spoluúčast města činí 5% nárokované škody, min. 5 000,- Kč ( spoluúčast je možné uplatnit ze soukrom.

pojištění odpovědnosti zaměstnance, pokud jej má zaměstnanec sjednáno).

ŠLK navrhuje RM částečné uplatnění náhrady škody na řidiči ve výši 50% smluvní spoluúčasti 

a zbývajících část odepsat k tíži města. 

Usnesení ŠLK 6/2018 (hlasování 5/0/0)

Komise ukládá předsedovi Arnoštu Černému předložit doporučení ŠLK na vyřazení majetku

na zasedání RM.

Usnesení ŠLK 7/2018 (hlasovní 5/0/0)

Prezentační listina:

Arnošt Černý - předseda ŠLK

Jana Kopečná

Josef Zajíček

Jaroslav Men

Richard Mochal


