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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 2. 6. 2021 

 

Zahájení jednání:10:30 hodin  

 

Přítomni: Ing. Jiří Jiránek, Ing. Jana Punčochářová, Marie Holečková, Ing. Karel Ježek 

 

Omluveni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková 

 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

 

 

 

Program: 

1/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci majetku 

2/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku 

3/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku  

4/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku  

5/  Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku 

6/  Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci majetku 

8/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

9/  Návrh Měk na vyřazení a likvidaci majetku 

 

 

 

 

 

 

1/  Návrh MP na vyřazení zastaralého a nefunkčního drobného majetku a vyřazení a 

převod nepotřebných diktafonů 

Usnesení LK č. 10/2021 

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

drobného majetku. Dále vyřazení a následné převedení do majetku 2 kusů diktafonů Philips 

Základní umělecké škole Ostrov, příspěvkové organizace, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

2/  Návrh OMIS na vyřazení nefunkční, neopravitelné lednice  

Usnesení LK č. 11/2021 

Likvidační komise projednala návrh OMIS a doporučuje RM schválit vyřazení nefunkční 

neopravitelné lednice z pronajatých prostorů z Domova pokojného stáří Ostrov, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 



Likvidační komise 2021                                               2                                                         

3/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci dožilých herních prvků, sušáků a odpadkového 

koše  

Usnesení LK č. 12/2021 

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

dožilých herních prvků, sušáků a odpadkového koše, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

4/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci pečetidla a vlajkoviny na lampy 

Usnesení LK č. 13/2021 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit na základě doporučení 

inventarizační komise vyřazení a likvidaci pečidla a vlajkoviny na lampy, podle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

5/  Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci notebooku  

Usnesení LK č. 14/2021 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci notebooku DELL, podle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

6/  Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci nefunkčního drobného majetku a 

výpočetní techniky  

Usnesení LK č. 15/2021 

Likvidační komise projednala návrh Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční poškozené látkové 

průlezky a neopravitelné PC sestavy, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

7/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné televize 

Usnesení LK 16/2021 

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

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

zn. Finlux, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4              Proti:           Zdržel se: 
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8/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného drobného 

majetku, výpočetní techniky, interaktivní tabule a elektrických přístrojů 

Usnesení LK 17/2021 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného 

drobného majetku, výpočetní techniky, interaktivní tabule a elektrických přístrojů, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

9/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci výpočetní techniky 

Usnesení LK 18/2021 

Likvidační komise projednala návrh Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace a 

doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, podle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

                                                                                              Ing. Karel Ježek 

                                           předseda likvidační komise 

 

Ukončení: 11:00 hodin 

V Ostrově dne 2. 6. 2021 


