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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 23. 09. 2020 

 

Zahájení jednání: 12:30 hodin 

 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Marek Poledníček, Ing. Alena Novotná, Ph. D., Ing. Jana 

Punčochářová, Marie Holečková, Ing. Jiří Jiránek 

 

Omluveni: Ing. Jitka Samáková, 

 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

Program: 

1/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

a) likvidace odlučovače tuku 

b) likvidace automobilu  

2/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci majetku 

3/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci majetku 

4/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

5/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku 

6/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci majetku 

 

 

1a/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci nefunkčního odlučovače tuku 

Usnesení LK č. 29a/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního odlučovače tuku 

Mobilap 2, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

1b/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci ojetého automobilu Ford Transit  

Usnesení LK č. 29b/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci ojetého automobilu Ford Transit 

z majetku města a následný prodej na náhradní díly, podle předložené žádosti. 

 

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

 

2/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci nefunkčního vysavače 

Usnesení LK č. 30/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního vysavače Philips, podle 

předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6           Proti:          Zdržel se: 
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3/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci elektrického spotřebiče a opotřebovaných čipů 

Usnesení LK č. 31/2020 

Likvidační komise projednala návrh Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace a 

doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční lednice a opotřebovaných čipů, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

4/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci desky DIBOND/Banner 

Usnesení LK č. 32/2020 

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

desky DIBOND/Banner se znakem města Ostrov, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

5/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci poškozených herních prvků, laviček a sušáků na 

prádlo a nefunkční fotopasti 

Usnesení LK č. 33/2020 

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

nefunkčních herních prvků, laviček a sušáků na prádlo a nefunkční fotopasti, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

6/  Návrh OMIS na vyřazení vybavení z bývalé ubytovny ul. Odborů č. p. 612 

Usnesení LK č. 34/2020 

Likvidační komise projednala návrh OMIS a doporučuje RM schválit vyřazení vybavení 

z pokojů bývalé ubytovny ul. Odborů č. p. 612, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

7/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné výpočetní techniky, 

elektrických přístrojů, nábytku a drobného majetku, zjištěného v rámci stěhování 

služebny na nové pracoviště 

Usnesení LK č. 35/2020 

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

nefunkční, rozbité a neopravitelné výpočetní techniky, elektrických přístrojů, nábytku a 

drobného majetku, zjištěného v rámci stěhování služebny na nové pracoviště, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

Jednání bylo ukončeno: v 13:00 hodin 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

                                                                                      Ing. Alena Novotná, Ph. D. 

                                           předseda likvidační komise 


