
ZÁPIS ze zasedání   

Škodní a likvidační komise 

dne 28. 11. 2018 
 

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

1) Vyřazení majetku na základě požadavků vedoucích odborů MÚ Turnov, 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:                                                                                                               111 616,00 Kč  viz příloha č. 1 

 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 1/2018 (hlasování 5/0/0)   

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

Městská policie Turnov žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického poškození, věci 

jsou nefunkční, nelze je již opravit. Jednotlivé důvody k vyřazení majetku jsou v příloze Zápisu. 

Celkem účet 028 (DDHM) - drobný majetek: 176 163,00 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.  

Odbory SM a ŠKS navrhují vyřadit dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy k Zápisu, ve kterém je 

uveden důvod k vyřazení.  

Celkem účet 021(DHM)  - ostatní: 509 435,00 Kč viz příloha č. 3 

 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 3/2018 (hlasování 5/0/0)   

4) Vyřazení výpočet. techniky, softwaru na projekt a drobného majetku - viz příloha č. 4 k Zápisu. 

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

nepotřebného softwarového vybavení, nefunkčního a poškozeného drobného majetku. Část 

vyřazené výpočetní techniky je určená k prodeji, příjem z prodeje by měl být v částce Kč 53 800,-. 

Celkem účet 028 (DDHM) - výpočet technika, drobný majetek: 599 666,00 Kč viz příloha č. 4 

Celkem účet 021 a 022 (DHM) - DELL Power, Cisco a notebook: 245 424,00 Kč dtto 

Celkem účet 013 (DNM) - SQL Server, jádro aMOSS a SW projekt: 537 116,00 Kč dtto 

 

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

Usnesení ŠLK 4/2018 (hlasování 5/0/0) 



5) Stanovení závazného postupu při řešení škodních událostí.  

ŠLK projednala, jak obecně postupovat při škodních událostech zaviněné zaměstnanci MÚ či volenými 

funkcionáři. Dle Směrnice o členění a postupech účtování majetku je stanovena hranice předpisu 

náhrady škody od 3 tis. Kč. Dosud se k úhradě předepisovaly pouze škodní události zaviněné při jízdě 

služebními auty, které byly uplatněny na pojišťovně. Náhrada škody se předepisovala řidiči při zavinění 

škody zpravidla ve výši 50% smluvní spoluúčasti. Dále nastal případ, kdy se řešila ztráta svěřené věci 

(krádež) a neuplatňovala se na pojišťovně. Zaměstnanec na své náklady pořídil novou totožnou věc. 

V případě poškození svěřené věci z důvodu nehody či nedbalosti, požadujeme stanovit postup, jak 

obecně určit zůstatkovou cenu majetku, aby mohla být stanovena vzniklá škoda. Drobný majetek se 

neodepisuje a vede se v pořizovací hodnotě. Nebo má krátkou životnost s vyšším rizikem poškození i 

při běžném provozu (typicky telefony, notebooky apod.). 

ŠLK navrhuje RM stanovit postup při řešení škodních událostí. 

Usnesení ŠLK 5/2018 (hlasování 5/0/0) 

Komise ukládá předsedovi Ing. Tomáši Špinkovi předložit doporučení ŠLK na vyřazení majetku na 

zasedání RM.  

Usnesení ŠLK 6/2018 (hlasování 5/0/0) 

   

Prezentační listina z jednání konaného dne 28. 11. 2018 : 

Ing. Tomáš Špinka, předseda komise    _________________________ 

 

Ing. Jan Zárybnický      _________________________ 

   

Jana Kopečná       _________________________ 

   

Richard Mochal       _________________________ 

   

Vladimíra Vávrová      _________________________ 


