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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(Majetková komise včetně agendy likvidační)                                                                                                                      

Záznam z Majetkové komise včetně agendy likvidační, konané dne 18.3.2019 od 16.00hod. v kanceláři 
vedoucího OSNMM 

Přítomni:  

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 František Kadeřábek 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Mgr. Václav Härting 
 Ing. Luboš Janoušek 
 Ing. Zdeněk Černý 
 Josef Kalina ml. 

Omluveni: 

 Roman Kozák 

Sekretář: Lenka Jindřichová 

Konec jednání 17,10 hod. 

Termín příští MK – 20.05.2019  

Program projednávaných bodů: 
1 .Prodej opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově  
2. Prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o 
výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196/52 o výměře 4 m2 v k.ú. Pokratice  
3. Prodej pozemku parc.č. 4008/7 o výměře 587 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 o 
výměře 78 m2 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
4. Prodej části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) v k.ú. Poktarice (nutný odděl.geometr.plán) 
5. Prodej pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště 
6. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 306/6 o výměře 9997 m2 v k.ú. Mlékojedy 
7. Souhlas ke stavbám „Oplocení I. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“ a „Oplocení II. část na p.p.č. 4004/1 
v k.ú. Litoměřice“ 
8. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
 
1. Prodej opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově  
Žadatel: pan J.F., Potůčky  
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se z důvodu opuštění 
jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která se nezapisuje 
do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně. 
Dle metodiky ekonomického odboru je příjem nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%). 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje:  
Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově  
 
2.Prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná, a 194/39 
o výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196/52 o výměře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
Žadatel pan J.F. a paní J.F., Litoměřice 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla do katastru zapsána 
hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV a ČSAD. Dřívější vlastníci RD č.p. 368/2 v ul. 
Květinová v Litoměřicích, manželé F. (rodiče žadatelů), požádali město o odkoupení části zahrady. V té době 
probíhala na katastru digitalizace katastrálního operátu v k.ú. Pokratice. Vlastníci požádali v roce 2004 o uznání 
vydržení vlastnického práva. Město Litoměřice při soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. A. Krajský 
soud rozsudek OS zrušil a řízení zastavil dne 22.01.2008.   
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy komunikace -  
možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m 
Projednáno v MK dne 23.03.2015 doporučuje prodej za ceny platné v roce 2008 
Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 39 odst.2 může být prodejní cena nižší než cena v čase obvyklá, která však 
musí být zdůvodněná. 
Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních a současných 
vlastníků. 
Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku. 
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Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 140/6/2015. 
Zveřejněno na úřední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015  
Zhotoven odděl.geomet.plán č. 1353-143/2015 dle požadavku OÚRM (posunutí hranice pro budoucí chodník), kde 
se  nachází oplocení včetně podezdívky v majetku žadatele 
Vypracovány ZP - ceny pozemků v roce 1997, 2008 a 2015. 
Projednáno v ZM dne 17.09.2015: tento bod byl stažen za účelem doplnění zdůvodnění nižší ceny z roku 2008.  
Projednáno v ZM dne 10.12.2015: návrh na usnesení nebyl přijat 
RM 24.03.2016 schválila nájemní smlouvu na užívání žádaných pozemků 
Informace investičního technika: Na části pozemku parc.č. 196/14 a 194/1 se nachází zařízení veřejného osvětlení, 
kupující berou na vědomí služebnost umístění provozování, údržby a opravy veřejného osvětlení s tím, že při 
realizaci chodníku bude VO přemístěno pod chodník. 
V den jednání (21.01.19) MK přišla informace, že stávající oplocení, které je ve velice špatném stavu žadatelé 
odmítají opravovat. Odkoupené pozemky by si oplotili a prostor mezi stávajícím starým plotem již do pronájmu 
nechtějí. Hlasováním  pro:7 MK doporučila tento bod odložit do jednání na 18.03.2019. Toto stanovisko žadatele 
bylo změněno, mají zájem o dořešení včetně pronájmu a povinnosti údržby stávajícího oplocení do doby zbudování 
nového chodníku. 
Stanovisko OSNMM: Geodetickou firmou proběhlo vytýčení a vyznačení přesné hranice prodávaných pozemků v 
terénu včetně zaměření osvětlení a zajištění dořešení převodu části pozemku parc.196/52 pro výstavbu nového 
chodníku.  
 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje:  
Záměr adresného prodeje pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 
m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) (ost.plocha) a 196//52 o výměře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Pokratice  za cenu smluvní, odvozenou ze znaleckého posudku z roku 2008, která zohledňuje ukončení 
majetkoprávního sporu u OS v  Litoměřicích a KS v Ústí n.L. a zatížení pozemků služebnostmi  (veřejné 
osvětlení, kanalizace). 
 

  
 
3. Prodej pozemku parc.č. 4008/7 o výměře 587 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 o 
výměře 78 m2 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., IČO: 22820701, Pražská 992/14, Litoměřice 
Odůvodnění: Nebytové prostory užívají na základě nájemní smlouvy (sklad potravinové banky a humanitární 
pomoci). V letošním roce je humanitárním organizacím a potravinové bance umožněno čerpat investiční dotaci 
Ministerstva zemědělství. Žadatelé navrhují cenu dle vypracovaného znal.posudku č. 25473-1273/2018 ze dne 
3.04.2018, která činí 3100 000 Kč.  
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci jsou uvedené objekty zahrnuty do přestavbové lokality 
58 – Na Vinici. V rámci této lokality jsou pozemky zahrnuty do ploch označených jako OV – veřejná vybavenost. 
Stávající i budoucí avizované využití objektu není v rozporu s možností využití – k záměru prodeje není připomínek   
Hlasováním  pro:6  proti: 1  zdržel se: 0 
MK doporučuje:  
Záměr adresného prodeje pozemku parc.č. 4008/7 o výměře 587 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a 
parc.č. 4008/8 o výměře 78 m2 jehož součástí je jiná stavba (garáž) bez čp./če v k.ú. Litoměřice za cenu dle 
předloženého znaleckého posudku č. 25473-1273/2018 (vyhlášková cena) 
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4. Prodej části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) v k.ú. Poktarice (nutný odděl.geometr.plán) 
Žadatel: a) pan M.H., Litoměřice 
  b) paní J.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Pozemek užívají bez právního důvodu. Žádaný pozemek je oddělený z komunikace cca 3 m vysokou 
betonovou zdí a slouží jako přístup – příjezd k domu č.p.119 jedná se o cca 191 m2 (žadatel b) a přístup z ul. A.M. 
k zahradě žadatele a) cca 44 m2. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění 
právního stavu po změně č.2 se pozemek nachází v plochách s rozdílným způsobem využití označený jako BH – 
bydlení hromadné. K záměru prodeje dle nezapsatelného GP vyznačené částí  600/ a,b není námitek ani 
připomínek.   
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje:   
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) o výměře cca 235 m2 v k.ú. Poktarice (nutný 
odděl.geometr.plán)  opěrná zeď by měla být součástí převodu  
 

 
 
5. Prodej pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště 
Žadatel: manželé J.Š. a P.Š, Praha 
 
Odůvodnění: Pozemek užívají na základě pachtovní smlouvy, pozemek přímo sousedí s nemovitostí žadatelů a 
z druhé strany je ohraničen hlavní přístupovou cestou. Původně byl pozemek začleněn do původní parc.č. 425/1 
lesní pozemek. MK prodej pozemku projednávala již v roce 2005 a následně 2017, kdy bylo stanovisko LH 
nesouhlasné s konečnou platností. 
Stanovisko vedoucího lesního hospodáře: Nesouhlasí s prodejem  
Stanovisko OSNMM: pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK nedoporučuje:  
Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště 
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6. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 306/6 o výměře 9997 m2 v k.ú. Mlékojedy 
Žadatel: Obec Mlékojedy, IČO: 00526151, č.p. 41, Mlékojedy 
 
Odůvodnění: Na základě připravované stavby „LT Mlékojedy rozšíření VO“ žadatel požádal o smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemek parc.č. 306/6 (ostatní plocha) o 
výměře 9997 m2. Tato smlouva byla podepsaná 8.03.2019 a zároveň požádal o majetkoprávní dořešení.   
Stanovisko OSNMM: V rámci stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část“, Ústecký kraj převedl 
bezúplatně  v roce 2011 pozemky parc.č. 191/14, 191/18, 306/33 a 306/51 včetně doprovodných staveb na město 
Litoměřice. Doporučujeme bezúplatný převod všech pozemků o výměře 11 035 m2, které jsou v k.ú. Mlékojedy. 
Město má povinnost za pozemky v jiném katastru hradit daň z nemovitosti (cca 2 171 Kč/rok).   
Výpis z LV č. 265 

číslo parc. 
druh 
pozemku  

Výměra 
m2 

způsob 
využití 

191/14 orná půda 344   
191/18 ost.plocha 22 jiná plocha 
306/6 ost.plocha 9997 komunikace 
306/33 ost.plocha 136 komunikace 
306/51 ost.plocha 536 komunikace 

 
Stanovisko OÚRM: Pozemky zapsané v KN pod LV č. 265, tedy pozemky parc. č. 191/14, 191/18, 306/6, 306/33, 
306/51 v k.ú. Mlékojedy, jsou dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je v tomto případě Územní plán 
Mlékojedy (účinnost od 15.12.2010, zahrnuty do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako „Plochy 
dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace (DS)“, není připomínek k převodu všech uvedených pozemků 
 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje:  
Záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 191/14, 191/18, 306/6, 306/33 a 306/51 v k.ú. Mlékojedy 
 

 
 
7. Souhlas ke stavbám „Oplocení I. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“ a „Oplocení II. část na p.p.č. 
4004/1 v k.ú. Litoměřice“ 
Žadatel: BUS.COM a.s., IČO: 25497995, Rotavská č.p. 2656/2b, Praha 5  
 

Odůvodnění: Žadatel umístil na svůj pozemek, parc.č. 4004/1, zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice v ul. 
Českolipská, stavbu nového oplocení před bývalé depo areálu ČSAD.  

Stavba oplocení, zrealizovaná bez stavebního povolení, uzavřela část pozemku parc.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice, 
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která byla užívána v minulosti jako chodník. V oplocení jsou umístěny v místech původního chodníku tři branky, 
jejichž otevření pro možnost průchodu ve prospěch veřejnosti není nikterak právně zajištěno. 

Město Litoměřice v roce 2015 požádalo žadatele o odprodej případně věcné břemeno, části pozemku parc.č. 4004/1 
v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění jasně definovaného chodníku, žadatel nereagoval.  

Odborem správy majetku bylo vydáno dne 30.11.2015 stanovisko ke stavbě oplocení za vlastníka sousedního 
pozemku, parc.č. 2897/11 v k.ú. Litoměřice, pod č. jedn. 76959/15/MAJ/JFi, 77216/15/MAJ/JFI.  Zároveň byla vydána 
stanoviska OURM, správce místních komunikací a stanovisko ODaSH. Všechna stanoviska ke stavbě oplocení na 
parc.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice byla nesouhlasná s ohledem na omezení volného pohybu chodců. Chodci jsou 
nuceni přecházet přes frekventovanou silnici I/15, ve vlastnictví ČR - ŘSD, na protilehlý chodník. 

Žadatel požádal 28.2.19 o přehodnocení vydaných nesouhlasných stanovisek ke stavbě plotu, na části pozemku 
parc.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice, z roku 2015 od OSNMM, OURM a ODaSH. Odvolává se na kladná stanoviska ke 
stavbě plotu od KÚ ÚK ODaSH Ústí nad Labem z 4/2016 a ŘSD Chomutov z 11/2018. 
 
Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 

MK nedoporučuje OSNMM přehodnotit nesouhlasné stanovisko, vydané investorovi stavební akce spol. BUS.COM 
a.s., IČO: 25497995, Rotavská č.p. 2656/2b, Praha 5, ke stavbě (Oplocení I. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“ 
a „Oplocení II. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“) na parc.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice ze dne 30.11.2015, pod 
č. jedn. 76959/15/MAJ/JFi, 77216/15/MAJ/JFI, z důvodu trvajícího omezení pohybu chodců.  

Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 

MK doporučuje OSNMM opětovně požádat spol. BUS.COM a.s., IČO: 25497995, Rotavská č.p. 2656/2b, Praha 5 o 
odkoupení části pozemku parc.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice, potřebné na výstavbu chodníku nebo o zřízení věcného 
břemene, práva chůze pro veřejnost. V případě dohody je možné u zbývající části pozemku vydat souhlasné 
stanovisko. 

 
 
8. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
 
Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam rozbitého, 
neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku  
 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /správní odbor 
účet  druh       Kč 
02203 stroj kopírovací Develop   (rok 2009)      118.881,00 
02220   ústředna PBX (rok 2005)       131.367,00 
02800 rolmetr, vinotéka          28.861,00 
02803 stroje kopírovací , kalkulačky, scaner        79.653,00 
02804 PC sestavy, monitory, tiskárny, NTB    498.002,00 
02805 telefony mobilní            48.010,00 
02807 stoly, skříně, regály, taburety, židle       267.037,00 
02808 fotoaparát digitální             5.128,00 
02815   vysoušeče, odvlhčovače                              446.829,00  
90201 věšák, police, telefony, židle, stoly, lampy,       119.113,00 
    konvice, křesla, tokeny, nástěnka  
Vyřazení rozbitého majetku, neopravitelného z důvodu nedostupnosti náhradních dílů, nepoužitelného a 
opotřebovaného.           
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
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Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu 
účet            druh                                                                         Kč 
01300 PC multilicence Antivir         15.470,00 
01800 SW Microsoft Office 2010        14.670,00 
02227 videokamera Sony         53.998,00 
02800 vertikální žaluzie         10.747,00 
02803 skener, stroj kopírovací, skartovací stroj       16.776,40 
02804 notebooky, tiskárny, modem                               69.149,56 
02805 telefon mobilní Samsung           4.106,79 
02807 držáky HG Adding         28.344,00 
02815 myčka skla           22.100,00 
90201 telefony, regály, konvice, stojany        43.951,85 
 ventilátor, skartovací stroj,.. 

Posouzení stavu majetku navrženého k vyřazení jsou přílohou orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Litoměřice 
  účet       druh              Kč      
02814 pila motorová                   18.844,00 
02815 chladnička Gorenje         6.362,00 
90201 svítilny Mag, altán       12.692,00  

Majetek opotřebený, rozbitý, oprava neekonomická. 
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu.   
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  /  odbor správy nemovitého majetku města 
– hájovna Kunratice 
  účet         druh                 Kč 
01800 SW evidence LHC           14.320,00 
02225 malotraktor Kubot (rok 2006)          93.224,00 
02236 železný kůň JH 125 (rok 2004)        248.492,00 
02807 stůl a lavice            20.230,00 
02814 pila, křovinořez       35.107,00 
Majetek nevyhovující z hlediska bezpečnosti, SW nepoužívaný- zastaralý, opravy nákladné – odborné vyjádření viz 
přílohy orig. zápisu.    
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správy nemovitého majetku města 
  účet           druh                                                                                        Kč 
02807 bar stříbrný            19.272,00  
90201 křesla, židle              3.975,00    

Majetkové položky jsou rozbité, neopravitelné. 
Posouzení viz. příloha orig. zápisu.  
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
prevence kriminality 
  účet            druh       Kč 
02805 alarmy pro důchodce       163.590,00 
02808 IP kamera Dome           4.482,00 

Alarmy (14 ks, rok 2008) poruchové, nefunkční – neopravitelné, oprava kamery nákladná. Posouzení viz přílohy 
orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
dílna 
  účet            druh       Kč 
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02804 navigace Tom-Tom       7.509,00 
90201 konvice, trafo, svěrák, svářečka     10.645,00 
 
Vyřazení z důvodu nefunkčnosti, předměty staré, nepoužívané. 
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
projekt vzdělávání pracovníků 
  účet            druh       Kč 
02803 stroje psací         18.352,00 
02804 tablet, iPady          76.246,00 
90201 židle kancelářské, varná konvice      13.697,00  
Majetek rozbitý, opravy nerentabilní.  
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 9 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
Dům pro seniory 
  účet            druh       Kč 
02221 myčka černého nádobí      247.722,00 
02232 konvektomat plynový      235.625,00 
02807 sady zahradního nábytku       73.660,00 
Majetek ve špatném technickém stavu, pro uživatele i nebezpečný v používání. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 10 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
Ubytovna Naděje 
  účet            druh       Kč 
02807 linky kuchyňské       26.200,00 
90201 stoly sklápěcí, mikrovlnná trouba      5.190,00 
 
Majetek ve špatném technickém stavu (vše rok 2005), neopravitelný. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 11 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
Domov pro matku a dítě 
  účet         druh        Kč 
02807 skříň šatní           4.213,00 
02815 stroj šicí          7.500,00 
90201 židle kancelářská          2.830,00 
 
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení a stáří nábytku. Šicí stroj nelze opravit, nedostupné náhradní díly. Vše 
zařazeno do evidence majetku k 1.1.2006. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 12 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
DPS Švermova 
  účet         druh        Kč 
02807 židle, skříň šatní, lavice rohová         11.501,00 
02815 lednice Gorenje             6.990,00 
90201 botník, stoly, skříňky              9.830,00 
 
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení a stáří nábytku, lednici nelze opravit. Vše zařazeno do evidence majetku 
k 1.1.2006. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
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Zápis č. 13 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
Klub seniorů 
  účet         druh        Kč 
02806 vidorekorder Orion            5.730,00 
90201 DVD, šipky                3.667,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku. 
Posouzení stavu majetku viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 14 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje    
 účet         druh        Kč 
02800 odpadkové koše        210.012,00 
02807 lavičky s opěrkou            24.546,00 
90201 odpadkové koše s vložkou              29.545,00 
 
Majetek je nefunkční, rozbitý, nepoužitelný. 
Posouzení stavu majetku vč. fotodokumentace viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 15 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje – výstaviště 
Zahrada Čech  
 účet         druh        Kč 
02810 valník, návěs, malotraktor        67.300,00 
90201 radiátor, židle, kypřič          5.492,00 
 
Majetek je zkorodovaný, nefunkční, za hranicí životnosti, neopravitelný (vše zavedeno do evidence majetku 
k 1.1.2004).   
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
                        
Zápis č. 16. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / organizační složka SMART CITY 
  účet         druh                 Kč 
01800 SW Office Basic 2007             4.199,00 
02804 notebooky             34.143,00 
02805 telefon Samsung Galaxy             4.999,00 
90201 skener Canon               2.060,00 
 
SW nevyužívaný, NTB, skaner a mobilní telefon nelze opravit. 
Posouzení stavu majetku viz příloha orig. zápisu. 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci. V nových návrzích pro vyřazení je třeba uvádět zůstatkovou 
hodnotu   
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1. až 16. na základě žádostí od 
vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují vyřazení tohoto majetku z 
účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 11.4.2019. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o provedení 
likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
                                                 
                                           
 
 
 
  
 


