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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 28. 7. 2021 

 

Zahájení jednání:10:00 hodin  

 

Přítomni: Ing. Marek Poledníček, Ing. Jiří Jiránek, Ing. Karel Ježek, Věra Homolková 

Omluveni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Jitka Samáková, Ing. Jana Punčochářová, 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

Program: 

1/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po paní Janě Federlové 

2/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po panu Stanislavu 

Dvořákovi 

3/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po panu Zdeňku 

Heřmánkovi 

4/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po panu Vladimíru Volfovi 

5/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Josefu Kasalovi 

6/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Františku Rekovi 

7/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Terezii Fitzthumové 

8/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Ladislavu Škopkovi 

9/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Petru Šitnerovi 

10/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Marcele Chytré 

11/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Miloslavu Belblovi 

12/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Věře Broučkové 

13/  Návrh OFŠ na vyřazení a likvidaci majetku nepatrné hodnoty po Petru Habětínkovi 

 

1/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní Janě Federlové 

Usnesení LK č. 19/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po paní Janě Federlové – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

2/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Stanislavu Dvořákovi 

Usnesení LK č. 20/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Stanislavu Dvořákovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

3/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Zdeňku Heřmánkovi 

Usnesení LK č. 21/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Zdeňkovi Heřmánkovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 
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4/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Vladimíru Volfovi 

Usnesení LK č. 22/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Vladimíru Volfovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora a cenné 

věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční prostředky zařadit do příjmů 

rozpočtu Města Ostrov. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

5/ Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Josefu Kasalovi 

Usnesení LK č. 23/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Josefu Kasalovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

6/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Františku Rekovi 

Usnesení LK č. 24/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Františku Rekovi – cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví 

a utržené finanční prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4              Proti:           Zdržel se: 

 

 

7/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní Terezii Fitzthumové 

Usnesení LK č. 25/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po paní Terezii Fitzthumové – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4              Proti:           Zdržel se: 

 

 

8/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Ladislavu Škopkovi 

Usnesení LK č. 26/2021 

Likvidační komise projednala návhrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku 

nepatrné hodnoty z dědictví po panu Ladislavu Škopkovi – osobní věci odvézt do sběrného 

dvora a cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční prostředky zařadit 

do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

9/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Petru Šitnerovi 

Usnesení LK č. 27/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Petru Šitnerovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 
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10/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní Marcele Chytré 

Usnesení LK č. 28/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po paní Marcele Chytré – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

11/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Miloslavu Belblovi 

Usnesení LK č. 29/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Miloslavu Belblovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

12/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po paní Věře Broučkové 

Usnesení LK č. 30/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po paní Věře Broučkové - cenné věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a 

utržené finanční prostředky zařadit do příjmů rozpočtu Města Ostrov. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

 

13/  Likvidace majetku nepatrné hodnoty z dědictví po panu Petru Habětínkovi 

Usnesení LK č. 31/2021 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit likvidaci majetku nepatrné 

hodnoty z dědictví po panu Petru Habětínkovi – osobní věci odvézt do sběrného dvora a cenné 

věci nabídnout k odkoupení ve zlatnictví a utržené finanční prostředky zařadit do příjmů 

rozpočtu Města Ostrov. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4               Proti:           Zdržel se: 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

                                                                                              Ing. Karel Ježek 

                                           předseda likvidační komise 

Ukončení: 10:15 hodin 

 

V Ostrově dne 28. 7. 2021 


