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Z á p i s 

z jednání likvidační komise konané dne 21. 2. 2019 

 

Zahájení jednání: 10:30 hodin 

 

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

Mildorfová, Ing. Jana Punčochářová, Tomáš Bujanský, Marie Holečková 

 

 

Asistentka komise: Daniela Kovářová 

 

 

Program: 

1/  Návrh OVV na vyřazení opotřebované elektroniky 

2/  Návrh OVV na vyřazení a likvidaci majetku 

3/  Návrh OŽP na vyřazení a likvidaci majetku 

4/  Návrh OMM na vyřazení a likvidaci majetku 

5/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci majetku 

6/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci majetku 

7/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci majetku 

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

9/  Návrh OVV na vyřazení a likvidaci majetku 

10/  Různé  

 

 

 

1/  Návrh OVV na vyřazení opotřebované elektroniky 

Usnesení LK č. 1/2019 

Likvidační komise projednala návrh OVV a doporučuje RM schválit vyřazení 3 starších, 

použitých notebooků včetně příslušenství a 1 mobilního telefonu dle soupisu z majetku města 

a následný odprodej zastupitelům a vedoucím odborů za odhadnutou cenu. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 6          Proti:           Zdržel se: 1 

 

 

2/  Návrh OVV na vyřazení a likvidaci poškozených neopravitelných kancelářských 

židlí, nefunkčních rychlovarných konvic, opotřebovaných sportovních dresů a drobného 

majetku 

Usnesení LK č. 2/2019 

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

poškozených neopravitelných kancelářských židlí, nefunkčních rychlovarných konvic, 

opotřebovaných sportovních dresů a drobného majetku, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 
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3/  Návrh OŽP na vyřazení a likvidaci Lesního hospodářského plánu 

Usnesení LK č. 3/2019 

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

Lesního hospodářského plánu, podle předložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 

 

 

4/  Návrh OMM na vyřazení a likvidaci nákladů vzniklých při převodu pozemků 

Usnesení LK č. 4/2019 

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

nákladů vzniklých při vzájemném převodu pozemků ve výši 1 600,00 Kč, podle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 

 

 

5/  Návrh MP na vyřazení a likvidaci nefunkční elektroniky, poškozených židlí a 

drobného majetku 

 

bez usnesení 

 

 

6/  Návrh MDDM na vyřazení a likvidaci nefunkčních elektrických přístrojů, 

poškozených křesel a drobného majetku 

Usnesení LK č. 5/2019 

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

a doporučuje RM schválit vyřazení a likvidaci nefunkčních elektrických přístrojů, 

poškozených křesel, poškozeného sportovního nářadí a drobného majetku, podle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 

 

 

7/  Návrh MěK na vyřazení a likvidaci nefunkční elektroniky 

 

bez usnesení 

 

 

8/  Návrh ZŠ a MŠ Myslbekova na vyřazení a likvidaci nefunkční neopravitelné 

elektroniky, elektrických přístrojů a drobného majetku 

Usnesení LK č. 6/2019 

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

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

neopravitelné elektroniky, elektrických přístrojů a drobného majetku, podle předložené 

žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 
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9/  Návrh OVV na vyřazení a likvidaci map města Ostrova 

Usnesení LK č. 7/2019 

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

zastaralých map města Ostrova, podle přiložené žádosti. 

 

Hlasování přítomných členů likvidační komise: Pro: 7       Proti:          Zdržel se: 

 

 

10/  Různé 

Návrh Městské policie a Městské knihovny byl stažen z programu likvidační komise. Žádáme 

do další ho termínu likvidační komise o doložení odborných posudků k seznamu majetku, 

který by měl být vyřazen a zlikvidován. 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno: v 10:50 hodin 

 

Zapsala: Daniela Kovářová  

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Alena Niklová, Ph. D. 

                                           předseda likvidační komise 


