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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 24. 4. 2019 

 

Zahájení jednání: 14:00 hodin 

 

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

Punčochářová, Marie Holečková 

 

Omluveni: Tomáš Bujanský 

 

Host: Iveta Hrkotová 

 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

Program: 

1/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci majetku 

2/  Návrh ORÚP na vyřazení majetku 

3/  Návrh OSMM na vyřazení a likvidaci majetku 

4/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci majetku 

5/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci automobilu 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Různé  

 

 

1/  Návrh MP na vyřazení  skartovaček, nábytku a drobného majetku 

Usnesení LK č. 10/2019 

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

nefunkčních skartovaček, rozbitých neopravitelných židlí a drobného majetku, podle 

předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5          Proti:           Zdržel se: 

 

 

2/  Návrh ORÚP na vyřazení velkoplošných panelů z projektů 

Usnesení LK č. 11/2019 

Likvidační komise projednala návrh ORÚP a schvaluje vyřazení velkoplošných panelů 

z evidence ukončených projektů a zařazení do evidence majetku OSMM. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5       Proti:          Zdržel se: 

 

 

3/  Návrh OSMM na vyřazení a likvidaci zastaralého a poškozeného nábytku 

Usnesení LK č. 12/2019 

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

zastaralého a poškozeného nábytku z Penzionu, ul. Hlavní třída 1365 – 1367, Ostrov, podle 

předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5       Proti:          Zdržel se: 

 



Likvidační komise 2019                                               2                                                         

 

4/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci nefunkční elektroniky 

Usnesení LK č. 13/2019 

Likvidační komise projednala návrh Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace a 

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

předložené žádosti  

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5       Proti:          Zdržel se: 

 

 

5/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci automobilu  

Usnesení LK č. 14/2019 

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

automobilu Škoda Octavia Tour 1,6 z majetku města a následný odprodej za nejvyšší 

nabídkovou cenu autobazaru, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5       Proti:          Zdržel se: 

 

 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci rychlovarných konvic a židle 

Usnesení LK č. 15/2019 

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

neopravitelných rychlovarných konvic a poškozené židle, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5       Proti:          Zdržel se: 

 

 

7/  Různé 

Vedena diskuze o likvidaci vitrín.  

Usn. RM č. 1018/16 

RM na základě doporučení likvidační komise schvaluje vyřazení a likvidaci 7 ks skleněných 

nepoužitelných vitrín, které byly v roce 2014 bezúplatně převedeny městu Ostrov na základě 

darovací smlouvy Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění v Chebu, 

příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

 

Jednání bylo ukončeno: ve 14:30 hodin 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Alena Niklová, Ph. D. 

                                           předseda likvidační komise 


