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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 26. 9. 2019 

 

Zahájení jednání: 10:30 hodin 

 

Přítomni: Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková,  

Ing. Jana Punčochářová, Marie Holečková, Ing. Jiří Jiránek 

 

Omluveni: Ing. Alena Niklová, Ph. D., Ing. Jan Bureš 

 

Host: Ing. Irena Živná, Karel Ille 

 

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 majetku 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh OFŠ na vyřazení a odpis pohledávky 

8/  Návrh OFŠ na vyřazení a odpis pohledávky 

9/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

10/ Návrh ZUŠ na vyřazení a likvidaci majetku  

11/ Návrh MŠ Halasova na vyřazení a likvidaci majetku 

12/ Návrh MěK na vyřazení a likvidaci majetku 

13/ Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci majetku 

14/ Různé  

 

 

 

1/  Návrh MP na vyřazení tiskárny, notebooku a drobného majetku 

Usnesení LK č. 16/2019 

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

nefunkční tiskárny, notebooku a drobného majetku, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

2/  Návrh OMIS na vyřazení velkoplošných map, etapových map, označníků, studií a 

projektových dokumentací 

Usnesení LK č. 17/2019 

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

nepoužitelných velkoplošných map, etapových map, označníků, studií a projektových 

dokumentací z MIOSu, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5        Proti:          Zdržel se: 
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3/  Návrh OMIS na vyřazení a likvidaci informačních značek a tabulí 

bez usnesení 

 

 

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

Usnesení LK č. 18/2019 

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

zastaralé a nefunkční výpočetní techniky a následný převod dvou LCD monitorů Domu 

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

5/  Návrh OKSVS na vyřazení opotřebované výpočetní techniky  

Usnesení LK č. 19/2019 

Likvidační komise projednala návrh OKSVS a doporučuje RM schválit vyřazení zastaralých 

monitorů a jejich následný prodej zaměstnancům městského úřadu, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

6/  Návrh OKSVS na vyřazení a likvidaci kolorované litografie a rytiny 

Usnesení LK č. 20/2019 

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

Kolorované litografie – Letohrádek Ostrov, inv. č. 60/012 a Rytiny Pohled na Ostrov,  

inv. č. 60/014, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

7/  Návrh OFŠ na vyřazení a odpis pohledávky 

Usnesení LK č. 21/2019 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 1 515,00 Kč po paní Evě Stočesové, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

8/  Návrh OFŠ na vyřazení a odpis pohledávky 

Usnesení LK č. 22/2019 

Likvidační komise projednala návrh OFŠ a doporučuje RM schválit odpis nevymahatelné 

pohledávky za dluh na nájemném ve výši 5 266,00 Kč po panu Petru Spilkovi, podle 

předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5        Proti:          Zdržel se: 
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9/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, elektroniky, 

lednic, pračky a posilovacích strojů 

Usnesení LK 23/2019 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, 

elektroniky, dvou lednic, pračky a posilovacích strojů, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

10/  Návrh ZUŠ na vyřazení a likvidaci nefunkční elektroniky, výpočetní techniky a 

drobného majetku 

Usnesení LK 24/2019 

Likvidační komise projednala návrh Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace 

a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční a poškozené elektroniky, výpočetní 

techniky a drobného majetku, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

11/  Návrh MŠ Halasova na vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky 

Usnesení LK 25/2019 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčního počítače HP, podle 

předložené žádosti. 

 

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

 

 

12/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci nefunkční a nekompatibilní výpočetní techniky 

Usnesení LK 26/2019 

Likvidační komise projednala návrh Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace a 

doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčních pracovních stanic, nekompatibilní 

výpočetní techniky a spotřebovaných knižních etiket, podle předložené žádosti. 

 

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

 

 

13/  Návrh ZŠ Masarykova na vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, 

elektroniky, elektrických přístrojů, interaktivní tabule a drobného majetku 

Usnesení LK 27/2019 

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

organizace a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkční výpočetní techniky, 

elektroniky, elektrických přístrojů, interaktivní tabule a drobného majetku, podle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 5        Proti:          Zdržel se: 
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14/  Různé 

K bodu 3/  Likvidační komise prozatím vyřadila bod z programu jednání. Před vyřazením 

informačních značek a tabulí projektu „Sasko-Česká Silberstrasse“ bude majetek nabídnut 

starostům města Jáchymov a Boží Dar. 

 

K bodu 4/  Likvidační komise nesouhlasí s prodejem notebooku panu Martinu Kuchařovi. 

 

Jednání bylo ukončeno: v 11:00 hodin 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Alena Niklová, Ph. D. 

                                           předseda likvidační komise 


