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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 17. 3. 2021 

 

Zahájení jednání:10:45 hodin  

 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková, Ing. Jana 

Punčochářová, Marie Holečková, Edita Stiborová 

 

Omluveni: Ing. Jiří Jiránek 

 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

 

 

 

Program: 

1/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku 

2/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci majetku 

3/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku  

4/  Návrh MŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku  

5/  Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku 

6/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

8/  Návrh ZŠ a MŠ Myslbekova na vyřazení a likvidaci majetku 

9/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

10/ Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

 

 

 

 

 

 

1/  Návrh OMIS na vyřazení části projektové dokumentace Komunitní kompostárny 

Usnesení LK č. 1/2021 

Likvidační komise projednala návrh OMIS a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci části 

projektové dokumentace – Komunitní kompostárny pro město Ostrov, podle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

2/  Návrh MP na vyřazení zastaralého a nefunkčního drobného majetku a nefunkční 

elektroniky   

vyřazeno z projednávání, bez usnesení 
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3/  Návrh OMIS na vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku  

Usnesení LK č. 2/2021 

Likvidační komise projednala návrh OMIS a doporučuje RM schválit vyřazení nefunkčního 

poškozeného zahradního kolečka a konferenční židle z pronajatých nebytových prostorů a 

nefunkční pračky a chladničky z Domova pokojného stáří, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

4/  Návrh MŠ Masarykova na vyřazení elektrických přístrojů, tiskárny a koberce  

Usnesení LK č. 3/2021 

Likvidační komise projednala návrh Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení nefunkčního, neopravitelného elektrického 

kráječe, nefunkční tiskárny a nefunkčních, poškozených elektrospotřebičů a koberce havárií 

vody ve skladovacích prostorech mateřské školy, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

5/  Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci výpočetní techniky, elektrických 

přístrojů, rotopedu a drobného majetku 

Usnesení LK č. 4/2021 

Likvidační komise projednala návrh Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné výpočetní 

techniky, elektrických přístrojů, rotopedu a drobného majetku, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

6/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci nefunkčního, neopravitelného 

vysavače 

Usnesení LK č. 5/2021 

Likvidační komise projednala návrh Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního, neopravitelného 

vysavače, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

7/  Návrh MDDM vyjmout zvíře z majetku města a vyřazení a likvidaci nefunkčního 

drobného majetku, výpočetní techniky a elektrických přístrojů 

Usnesení LK č. 6/2021 

Likvidační komise projednala návrh Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyjmutí zvířete z majetku města, vyřazení a likvidaci 

nefunkčního poškozeného drobného majetku, výpočetní techniky a elektrických přístrojů, podle 

předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 
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8/  Návrh ZŠ a MŠ Myslbekova na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné 

výpočetní techniky 

Usnesení LK 7/2021 

Likvidační komise projednala návrh Základní školy a mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a 

neopravitelné výpočetní techniky, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

9/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného drobného 

majetku, nábytku a elektrických přístrojů 

Usnesení LK 8/2021 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci 

nefunkčního a neopravitelného drobného majetku, nábytku, držáků PC, výsuvů pro klávesnici 

a elektrických přístrojů, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

10/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci výpočetní techniky 

Usnesení LK 9/2021 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci 

nefunkční výpočetní techniky a vyřazení zastaralých a nevyhovujících monitorů, PC sestav a 

telefonů a jejich následný prodej zaměstnancům městského úřadu, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6              Proti:           Zdržel se: 

 

 

Různé: 

1. MP nabídne nepotřebné adaptéry a diktafony příspěvkovým organizacím. Žádost, 

která byla vyřazena, bude projednána na příští likvidační komisi. 

2. U ZŠ Masarykova byl z projednání vyřazený notebook pořízený v roce 2018. Notebook 

bude předán k posouzení IT odboru OKSVS, zda by ho bylo možné ještě používat. 

 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

                                                                                              Edita Stiborová 

                                           předseda likvidační komise 

 

Ukončení: 11:20 hodin 

V Ostrově dne 17. 3. 2021 


