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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 23. 06. 2020 

 

Zahájení jednání: 9:00 hodin 

 

Přítomni: Ing. Alena Novotná, Ph. D., Ing. Jana Punčochářová, Marie Holečková, Ing. Jiří 

Jiránek 

 

Omluveni: Ing. Jan Bureš, 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 OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

8/  Návrh OKSVS na vyřazení majetku 

9/  Návrh OKSVS – HZS na vyřazení majetku 

10/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

11/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

12/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

13/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

14/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

15/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

16/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

17/ Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

18/ Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

19/ Návrh MŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku 

20/ Návrh MŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku 

21/ Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci majetku 

22/ Návrh MK na vyřazení a likvidaci majetku 

23/ Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci majetku 

24/ Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci majetku 

25/ Návrh MŠ Halasova na vyřazení a likvidaci majetku 

26/ Návrh DK na vyřazení a likvidaci majetku 

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

28/ Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci majetku 
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1/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci kamery Panasonic 

Usnesení LK č. 1/2020 

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

Panasonic HC-V160EP, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

2/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci nefunkční elektroniky a drobného majetku 

Usnesení LK č. 2/2020 

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

nefunkční PC sestavy, kopírovacího stroje a drobného majetku, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

3/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci nepotřebného drobného majetku – desky a tyče 

Usnesení LK č. 3/2020 

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

nepotřebného drobného majetku – desky a tyče, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

4/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci zastaralé a nefunkční výpočetní techniky 

Usnesení LK č. 4/2020 

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

nefunkční výpočetní techniky a vyřazení zastaralých monitorů a PC sestav a jejich následný 

prodej zaměstnancům městského úřadu, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

5/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci nefunkčních a zastaralých mobilních telefonů 
Usnesení LK č. 5/2020 

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

nefunkčních mobilních telefonů a vyřazení zastaralých mobilních telefonů a jejich následný 

prodej zaměstnancům městského úřadu, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci zastaralé telefonní ústředny a stolních 

telefonních přístrojů 

Usnesení LK č. 6/2020 

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

zastaralé telefonní ústředny a stolních telefonních přístrojů, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4          Proti:          Zdržel se: 
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7/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci nefunkčního, poškozeného nábytku, 

nepotřebného a neopravitelného drobného majetku a nefunkčních elektrických 

přístrojů    

Usnesení LK č. 7/2020 

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

nefunkčního a poškozeného nábytku, neopravitelných elektrických přístrojů, drobného 

majetku a zastaralé techniky a vyřazení a likvidaci nepotřebných výsuvů pod klávesnici a 

držáků na PC, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

8/  Návrh OKSVS na vyřazení automobilu Hyundai i 20  

Usnesení LK č. 8/2020 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit vyřazení služebního 

automobilu Hyundai i 20 z majetku města a jeho následný prodej, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

9/  Návrh OKSVS na vyřazení sady hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas a 

jeho následný prodej 

Usnesení LK č. 9/2020 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit vyřazení sady 

hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas včetně příslušenství z majetku města a jeho 

následný odprodej za nejvyšší nabídkovou cenu, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

10/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 10/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 2 187,00 Kč po panu Pavlu Červinkovi, dle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

11/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 11/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a předkládá RM k doporučení ZM schválit odpis 

nevymahatelné pohledávky za dluh na nájemném ve výši 112 574,50 Kč po panu Karlu 

Džupínovi, dle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4          Proti:          Zdržel se: 
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12/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 12/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 406,00 Kč po paní Janě Federlové, dle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

13/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 13/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 3 489,00 Kč po paní Evě Hoisové, dle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

14/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 14/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a předkládá RM k doporučení ZM schválit odpis 

nevymahatelné pohledávky za dluh na nájemném ve výši 44 302,20 Kč po paní Valerii 

Krejčíkové, dle předložené žádosti. 

 

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

 

 

15/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 15/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a předkládá RM k doporučení ZM schválit odpis 

nevymahatelné pohledávky za dluh na nájemném ve výši 94 752,00 Kč po panu Karlu 

Rauchovi, dle předložené žádosti. 

 

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

 

 

16/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 16/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 495,00 Kč po paní Marii Ridoškové, dle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4          Proti:          Zdržel se: 
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17/  Návrh OFŠ na odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení LK č. 17/2020 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 254,00 Kč po panu Zdeňku Šlapákovi, dle předložené 

žádosti. 

 

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

 

 

18/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné elektroniky, 

elektrických přístrojů, laviček, posilovacích strojů a drobného majetku 

Usnesení LK č. 18/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné 

elektroniky, elektrických přístrojů, laviček, posilovacích strojů a drobného majetku, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

19/  Návrh MŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného 

konvektomatu  

Usnesení LK č. 19/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného 

konvektomatu, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

20/  Návrh MŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné 

elektroniky 

Usnesení LK č. 20/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčních a neopravitelných 

dvou radiomagnetofonů, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

21/  Návrh MŠ Krušnohorská na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné 

elektroniky 

Usnesení LK č. 21/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního a neopravitelného 

přehrávače Panasonic CD, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 4          Proti:          Zdržel se: 
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22/  Návrh MK na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné elektroniky a 

výpočetní techniky 

Usnesení LK č. 22/2020 

Likvidační komise projednala návrh Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace a 

doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné elektroniky, tiskárny, 

kopírky a dvou notebooků, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

23/  Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné výpočetní 

techniky 

Usnesení LK č. 23/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné 

počítačové sestavy PC L 5400, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

24/  Návrh MŠ Palackého na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné výpočetní 

techniky a elektrických přístrojů 

Usnesení LK č. 24/2020 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné tiskátny, 

vysavače a kombinovaného sporáku, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

25/  Návrh MŠ Halasova na vyřazení a likvidaci nefunkčních zahradních herních prvků 

Usnesení LK č. 25/2020 

Likvidační komise projednala návrh Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního zahradního herního 

prvku – věže s laminátovou skluzavkou a sítě na pískoviště, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

26/  Návrh DK na vyřazení a likvidaci nefunkční a neopravitelné výpočetní techniky a 

elektrospotřebičů 

Usnesení LK č. 26/2020 

Likvidační komise projednala návrh Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace a 

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

elektrospotřebičů, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 



Likvidační komise 2020                                               7                                                         

27/  Návrh ZŠ a MŠ Myslbekova na vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, 

elektroniky, elektrických spotřebičů a poškozeného nábytku 

Usnesení LK č. 27/2020 

Likvidační komise projednala návrh Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvkové organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční 

výpočetní techniky, sowtwaru, radiomagnetofonu, pračky Ariston, plynového sporáku Mora a 

poškozeného nábytku a koberců, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

28/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci poškozeného reklamního poutače 

Usnesení LK č. 28/2020 

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

poškozeného reklamního poutače umístěného na objektu městské sauny, podle předložené 

žádosti. 

 

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

 

Různé: 

K bodu 6) Odbor OKSVS osloví firmu Altel, zda by vyřazené telefony zlikvidovala a 

informovala Město Ostrov o jejich likvidaci. 

 

Jednání bylo ukončeno: v 10:00 hodin 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Alena Novotná, Ph. D. 

                                           předseda likvidační komise 


