
ZÁPIS ze zasedání   

Škodní a likvidační komise 

dne 24. 4. 2019 
 

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

Omluven: Ing. Jan Zárybnický 

 

1) Vyřazení majetku na základě fyzické inventury veškerých odborů, viz příloha č. 1 k Zápisu. 

Vedoucí jednotlivých odborů žádají o vyřazení drobného majetku na základě provedené fyzické 

inventury, 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:                                                                                                              394 863,00 Kč  viz příloha č. 1 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 1/2019 (hlasování 4/0/0)  

  

2) Vyřazení majetku po vystěhování budov čp.72 a 84 Skálova ul., viz příloha č. 2 k Zápisu.  

Odbor VV žádá o vyřazení drobného majetku, který byl zničen a zlikvidován při vyklízení budov čp.72 

a 84 ve Skálově ul. Věci jsou poškozené, při stěhování se rozpadly nebo již nejdou sestavit. Věci byly 

rovnou odvezeny do TS Turnov. 

Celkem účet 028 (DDHM) - drobný majetek: 237 197,00 Kč viz příloha č. 2 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 2/2019 (hlasování 4/0/0) 

 

3) Vyřazení majetku MP, viz příloha č. 3 k Zápisu.  

Městská policie žádá o vyřazení drobného majetku z důvodu mechanického poškození a poničení. 

Důvody k vyřazení jsou uvedeny v příloze zápisu.  

Celkem účet 028(DDHM)  - drobný majetek: 250 098,00 Kč viz příloha č. 3 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 3/2019 (hlasování 4/0/0)  

  

4) Ostatní majetek, viz příloha č. 4 k Zápisu.  

Odbory SM a ŽP navrhují vyřadit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle přílohy k Zápisu, ve 

kterém je uveden důvod k vyřazení.  

Celkem účet 021, 022 (DHM) a 019 (DNM)  - dlouhodobý majetek: 2 813 617,00 Kč viz příloha č. 4 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DHM a DNM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 4/2019 (hlasování 4/0/0)   



5) Vyřazení majetku JSDH Turnov, viz příloha č. 5 k Zápisu.  

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

poškození a poničení. Důvody k vyřazení jsou uvedeny v příloze zápisu.  

Celkem účet 018 (DDNM) a 028 (DDHM)  - drobný majetek: 71 607,00 Kč viz příloha č. 5 

ŠLK navrhuje RM schválit vyřazení DDNM a DDHM dle návrhu. 

Usnesení ŠLK 5/2019 (hlasování 4/0/0)  

 

6) Ztráty a nálezy, viz příloha č. 6 k Zápisu.  

Odbor vnitřních věcí navrhuje ŠLK schválit vyřazení předmětů, které MÚ převzal v souladu 

s ustanovením zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku § 1051, jako věci nalezené.  

Položky 38/2015 = Kč 684,-, 57/2015 = Kč 2 000,- a 2106 = Kč 100,- hotovost vložit na účet města. 

Položky 11/2015, 1509 a 1950 = nálezy ze žlutého a bílého kovu ocenit, zpeněžit a hotovost vložit na 

účet města. Ostatní předměty navrhujeme zlikvidovat v TS Turnov.  

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

Usnesení ŠLK 6/2019 (hlasování 4/0/0)  

 

7) Vyřazení výpočetní a kancelářské techniky, softwarového vybavení a drobného majetku - viz 

příloha č. 7 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.  

Celkem účet 028 (DDHM) – výpočet. technika,drobný majetek: 309 143,00 Kč viz příloha č. 7 

Celkem účet 018 (DDNM) – softwarové vybavení  112 881,00 Kč   dtto 

Celkem účet 021 a 022 (DHM) – DELL Power,Webkamera,frank.stroj 265 266,00 Kč dtto 

Celkem účet 028 (DDHM) – PC + monitory určené k prodeji  579 815,00 Kč dtto 

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

Usnesení ŠLK 7/2019 (hlasování 4/0/0)  

 

Prezentační listina z jednání konaného dne 24. 4. 2019 : 

 

Ing. Tomáš Špinka, předseda komise    _________________________ 

Ing. Jan Zárybnický      _________________________ 

Jana Kopečná       _________________________ 

Richard Mochal       _________________________ 

Vladimíra Vávrová      _________________________ 


