
 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

  
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
z majetkové komise vč. likvidační agendy konané dne 24.11.2021 v kanceláři vedoucího OSNMM 
v budově MěÚ Litoměřice 
 

 

Přítomni: 

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

Omluveni:  

 František Kadeřábek 

 

Termín příští MK –   1.12.2021 (slavnostní) 

 
Program: 
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice  
Bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice 
Záměr směny pozemků: parc.č. 691/2 část parc.č. 723/1  v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu 
bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 
Záměr směny pozemků parc.č. 4737 a část 4736/1 za část pozemků parc.č. 4734 a 4731/7 a 
parc.č.4709/9 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice  
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice 
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice 
Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice  
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
 
 
1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Ing. J.M.,  Malíč, Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel odkoupil bývalý objekt čerpací stanice parc.č. 2652/1 a pozemkem parc.č. 
2653/14 v k.ú. Litoměřice. Má zájem vytvořit zařízení pro rozvoj a podporu cestovního ruchu a to nejen 
pro cyklisty. (Zvažované varianty jsou: stánek pro cyklisty s veřejným WC, sprchou, mytí kol,   
pořádání kulturních akcí, expozice k továrně Richard). Neuvažuje o oplocení, pouze vyčištění od 
náletových dřevin. 
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 2652/2 v k.ú. Litoměřice lze sdělit, že dle platné územně 
plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2 je pozemek zahrnutý 
do nezastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako S.pv  - 
plochy smíšené nezastavěného území s preferencí funkce přírodní a vodohospodářské a není dotčený 
návrhem veřejně prospěšné stavby, či veřejně prospěšného opatření. Ke zvážení je, zda netrvat na 
prodeji celého pozemku parc. č. 2653/2. 

Parc.č. 26583/2 o výměře 203 m2 (zahrada), nutný GP požadovaná část je cca 29 m2. 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

a) Záměr prodeje části pozemku 
Hlasováním  pro:   7 proti: 0    zdržel se: 0 
Na základě oznámení žadatel z finančních důvodů upřednostňuje nákup části pozemku. Lze 
prodat, navazující pozemek parc.č. 2651 je v majetku města s možným přístupem.  
b) Záměr prodeje celého pozemku 

Hlasováním  pro:   7 proti: 0    zdržel se: 0 
 

MK doporučuje 
Záměr prodeje části  pozemku parc.č. 2653/2 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP). 

 
2.Bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel. Ing. M.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Pozemky jsou potřebné pro zbudování komunikace v lokalitě Miřejovická stráň. 
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje souhlasí a doporučuje převzít nabízené pozemky pro 
stavbu komunikace. Záměr realizace komunikace je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací a Urbanistickou studií dané lokality. 

Parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 (ostatní plocha), pozemek je zatížený VCB pro ČEZ Distrirbuci, a.s. 
Parc.č. 2472/30 o výměře 577 m2 (ostatní plocha), pozemek je zatížený VCB pro ČEZ Distrirbuci, a.s.  
Vče v k.ú. Litoměřice 
 
Hlasováním  pro: 7   proti: 0   zdržel se:  0 
MK doporučuje  
Bezúplatný převod (dar) pozemků parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 a č. 2472/30 o výměře 577 m2 
vše v k.ú. Litoměřice. 
 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

 
 
3.Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Bc. J.S., Litoměřice  

Odůvodnění: Žadatel má zájem o odkoupení pozemku za účelem zřízení zahrady. 

Stanovisko OSNMM: Žádaný pozemek je dlouhodobě pronajímán k zemědělským účelům (spásání). 

Stanovisko OÚRM: dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve 
znění po změně č.2, je pozemek parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice zahrnut do nezastavěného území, 
konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako S.pzo - plochy smíšené 
nezastavěného území s preferencí způsobu využití přírodního (např. prvky územního systému 
ekologické stability), zemědělského a ochranné zóny (– prostor mezi různými druhy funkčního využití 
(např. izolační prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami). Pozemek není 
z hlediska koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci dotčen záměrem veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. Z tohoto hlediska není k prodeji připomínek bez 
možnosti oplocení a zlegalizování stavby.  

Hlasováním  pro: 0   proti: 6   zdržel se:  1 
MK nedoporučuje  
Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 o výměře 277 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice 

 

4.Záměr směny pozemků: parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu 
bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 
Žadatel: pan P.S., Kamýk 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

Odůvodnění: OŽP plánuje rekonstrukci Pokratického rybníka, žadatel souhlasí s prodejem pozemku 
parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice s tím, že má zájem o odkoupení  
pozemků v k.ú. Litoměřice u Labe, kde má betonárku. Z důvodů toho, že na pozemku parc.č. 4709/13 
se nachází využívaný zdroj vody pro TSM, který má město i dále užívat, je nutné zřízení VCB právo 
chůze a jízdy na celý pozemek. 
 

Parc. číslo Název druhu pozemku Číslo LV  Výměra  
4724/3 zastavěná plocha  č.p.2217   1      639  
4709/16 ostatní plocha 1 53  
4709/18 ostatní plocha 1 120  
4709/19 ostatní plocha 1 165  
4709/13 ostatní plocha 1 1351  
4724/4 ostatní plocha 1 část 5886  
4709/3 ostatní plocha 1 275 stavba 
4724/2 ostatní plocha 1 6293  
4733/2 zast.plocha 1 468  
4709/4 ostat.plocha 1 74 stavba 
4724/5 ostat.plocha 1 26  

4726 ostatní plocha 1 318  
4733/3 ostatní plocha 1 45  

 

 
 
Parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 (trvalý travní porost) a část parc.č. 723/1 cca 900 m2 (orná půda) 
v k.ú. Pokratice  
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Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou pozemky parc. č. 4724/3, 4709/16, 
4709/18, 4709/19, 4709/13, 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/2, 4709/4, 4724/5, 4726, 4733/3 vše v k.ú. 
Litoměřice zahrnuty do zastavěného území, konkrétně do ploch označených jako TO - technické služby 
a zabezpečení a VP - průmyslová výroba a sklady. Pozemky nejsou z hlediska koncepce platné územně 
plánovací dokumentace dotčeny veřejně prospěšnou stavbou, nebo veřejně prospěšným opatřením. 
Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha přestavby, území je dle 
koncepce  platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k revitalizaci přírodního charakteru 
nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Nadřazená územně plánovací dokumentace, kterou jsou 
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje stanovují úkol vymezit v případě tratě č. 072 koridor 
označený jako C-E61 v šířce 60 m. Tento koridor je vymezován z důvodu plánované optimalizace trati. 
Jeho vymezení je předmětem pořizované změny č. 3 územního plánu, dotčených pozemků se však 
dotkne minimálně pouze v severní části, viz příloha. V případě provedení směny pozemků nebude 
předmětem směny západní část areálu technických služeb z důvodu uvažovaného záměru realizace 
stání pro autobusy. 

Na základě projednání OŽP požaduje i část sousedního pozemku, který se užívá jako příjezdová polní 
cesta. 

Hlasováním  pro: 6   proti: 0   zdržel se:  2 
MK doporučuje  
Záměr adresné směny pozemků parc.č. 691/2 a část  parc.č. 723/1 cca 900 m2 (orná půda) (nutný 
GP) v k.ú. Pokratice ve vl. P.S., Kamýk za pozemky včetně staveb ve vl. města, parc.č. 4724/3, 
4709/13,16,18,19,část 4724/4, 4709/3, 4724/2,4733/3, 4733/2, 4726, 4709/4 a 4724/5 v k.ú. 
Litoměřice (nutný GP) se zřízením VCB- právo chůze a jízdy a užívání  zdroje labské vody k pozemku 
parc.č. 4709/13 (pro Město Litoměřice IČO 00263958) a s doplatkem rozdílu ceny pro město 
Litoměřice. 
 
 
5.Záměr směny pozemků parc.č. 4737 a část 4736/1 za část pozemků parc.č. 4734 a 4731/7 a 
parc.č.4709/9 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: MO ČR- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČO: 60162694, Hradební 772, 
Praha 
 
Odůvodnění: MO plánuje majetkoprávně uspořádat pozemky příjezdové komunikace v areálu 
k vodnímu cvičišti Labe pro další případné úpravy. Z tohoto důvodu byl vypracovaný GP č. 4999-
64/2021 oddělení pozemků, kde se nachází komunikace (parc.č. 4734/2 o výměře 699 m2, 4731/4 o 
výměře 69 m2). GP není zapsaný do katastru nemovitostí. 
 
parcela č. výměra m2 druh pozemku  LV GP 
4709/9 157  1  
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4734/2 69 ostat.plocha 1 GP 
4731/4 69 ostat.plocha 1 GP 
celkem 295    

4737 88  559  
4736/2 16 ostat.plocha 559  
celkem 104    
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou uvedené pozemky zahrnuty do 
ploch označených jako SM - smíšené využití území městského typu a  TO - technické služby a 
zabezpečení. Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha přestavby, 
území je dle koncepce  platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k revitalizaci 
přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Pozemky nejsou dotčeny žádnou 
veřejně prospěšnou stavbou či veřejným prospěšným opatřením. Dopravní infrastruktura je dle platné 
územně plánovací dokumentace v plochách SM i VP přípustným využitím. 

 
 
Stanovisko OSNMM: Komunikaci – účelovou cestu využívají i jiní vlastníci, proto doporučujeme zřídit 
VCB právo chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí a s ohledem užívání zdroje vody pro 
TSM, který se nachází na pozemku parc.č. 4709/13 i VCB pro město Litoměřice. 
 

 
 
Hlasováním  pro: 7   proti: 0   zdržel se:  0 
MK doporučuje  
 
Adresný záměr směny pozemků parc.č. 4737 a 4736/2 (dle GP) ve vl. ČR MO, IČO 60162694 za 
pozemky parc.č. 4734/2 a 4731/4 (dle GP) a parc.č.4709/9 ve vlastnictví města Litoměřice vše v k.ú. 
Litoměřice, s tím, že převáděné pozemky ve vl. města budou zatíženy VCB - právo chůze a jízdy (ve 
prospěch Města Litoměřice IČO 00263958 a pana P.S., Kamýk, 
a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice. 
  
 
6.Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: pan Z.L., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2 (zastavěná plocha) jehož součástí je stavba 
bez č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice chce žadatel využít a přestavět na dobíjecí stanice pro 
elektromobily. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve 
znění po změně č.2 (dále „ÚP“) je uvedený pozemek zahrnut do zastavěného území, konkrétně do 
ploch s rozdílným způsobem využití označených jako SM - smíšené využití území městského typu. 
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Samotný záměr realizace dobíjecí stanice pro elektromobily není v rozporu s možnosti využití ploch 
SM. Nicméně pokud je v současné době objekt využíván jako archiv OŽP a sklad materiálu pro volby 
tak nelze prodej pozemku/objektu doporučit. 
Stanovisko OŽP: S prodejem nesouhlasí, neboť prostory jsou z části užívány odbor životního 
prostředí, kde je umístěný archiv.  
Stanovisko OSNMM: V druhé části jsou uloženy volební urny a potřebný materiál užívány Správním 
odbor. 
Hlasováním  pro: 0   proti: 7   zdržel se:  0 
MK nedoporučuje  
 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je stavba bez č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice. 

 

 
 
7.Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Pivovar Litoměřice s.r.o., Tyršovo náměstí 282/1, Litoměřice, IČO: 07084188 

Odůvodnění: Město Litoměřice je vlastníkem pozemku prc. č. 55/1 o výměře 1120 m2 jehož součástí je 
stavba č.p. 282, způsob využití výroba, v k.ú. Litoměřice. Jedná se o budovu v areálu bývalého pivovaru. 
Žadatel požádal o odkoupení části budovy, v žádosti uvádí, že pro rozvoj podnikatelského záměru na 
zachování výroby piva je třeba přizpůsobit další prostory pro prodej a skladování piva a také pro publicitu 
(společný projekt s Městem Litoměřice – muzeum piva). Uvedená část objektu o výměře cca 183 m2 je 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Majetková komise vč.  likvidační 
agendy 

dlouhodobě pronajímána a to od 1.1.2009 na dobu neurčitou panu V.H., IČO: 40205380, se sídlem Pod 
Strání 251/9, Pokratice, Litoměřice . 

Stanovisko OÚRM: Areál původního pivovaru se nachází v centru sídla Litoměřice ve vyhlášené 
městské památkové rezervaci Litoměřice. Platná územně plánovací dokumentace, kterou je Územní 
plán Litoměřice ve znění po změně č.2, v rámci koncepce rozvoje území zahrnula do lokality 100, kterou 
je vymezena zmíněná městská památková rezervace a zároveň je celá tato část bývalého pivovaru 
ohraničená ulicemi Lidická , Krajská a Tyršovým náměstím zahrnuta do ploch s rozdílným způsobem 
využití označených jako SC.2 - smíšené využití centra města II. Stanoven je tak směr transformace 
tohoto areálu, který by již neměl být čistě výrobní, či spjatý s jedním provozem, ale měl by mít využití 
smíšené.  Platná územně plánovací dokumentace podmiňuje rozhodování o změnách v lokalitě 100 
pořízením územní studie. V roce 2019 byla pořízena studie veřejného prostranství pro území městské 
památkové rezervace a území kontextem navazující. I v rámci této studie je výše specifikované území 
areálu bývalého pivovaru označeno jako plochy k revitalizaci a rovněž je naznačeno otevření vnitrobloku 
areálu veřejnosti a je tedy navrhován vznik nového veřejného prostranství, jehož podobu budou utvářet 
zejména objekty bývalého pivovaru. Při rekonstrukci/revitalizaci stávajících objektů, či při realizaci 
objektů nových, je tak nutné vycházet z předpokladu, že toto území má potenciál kvalitního veřejného 
prostranství v rámci centra města s odkazem na dřívější výrobu piva, která je opět v menší míře 
v souladu s možnostmi využití území dle platné územně plánovací dokumentace realizována v objektu 
označeném jako „budova B“. 
Město Litoměřice s ohledem na zamýšlenou revitalizaci areálu řeší jednotlivé záměry s pomocí 
dostupných dotačních titulů. Takto tomu je i v případě objektu označeného jako „budova B“, jehož 
regenerace za účelem podnikatelského využití bude financována za pomocí dotačního programu 
122D21 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Z tohoto důvodu je nutné, aby celý objekt 
byl nadále ve vlastnictví města a nebyl po částech rozprodáván. I s ohledem na výše uvedené je 
důležité, aby jednotlivé záměry v území byly koordinovány v souladu s územně plánovacími 
dokumentacemi a územně plánovacími podklady vydanými a pořízenými Městem Litoměřice, které 
bude tuto koncepci ideálně naplňovat i z pozice vlastníka objektů a ploch v areálu.    
Z těchto důvodů nesouhlasíme s prodejem části nemovitosti č.p. 282 na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. 
Litoměřice. 

Hlasováním  pro: 0   proti: 7   zdržel se:  0 
MK nedoporučuje  
 

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 o výměře cca 720 m2 jehož součástí je část stavby č.p. 282, 
v k.ú. Litoměřice (nutný GP). 
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8.Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
Žadatel: Pan L.S., Litoměřice 
 
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 nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%). 
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru III.C s evidenčním číslem 5. 
Hlasováním  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
MK doporučuje: 
Záměr prodeje klasické hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na Městském hřbitově 
v Litoměřicích. 
 
9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 
 
Odůvodnění: Majetkoprávní vypořádání majetku, na žádaném pozemku se nachází umístění 
zabezpečovacího zařízení v rámci akce „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice-Česká 
Lípa“. 
 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve 
znění po změně č.2, se uvedený pozemek nachází v zastavěném území, konkrétně v plochách dopravní 
infrastruktury - DI. V těchto plochách je přípustné realizovat stavby související s dopravní infrastrukturou. 
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Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace dotčen záměrem veřejně prospěšných staveb 
označených jako D2 - Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2. část  a D15 - Prostor 
křižovatky II/247 – Masarykova, Pokratická. 
Dle dostupných podkladů a projektových dokumentací se záměr veřejně prospěšné stavby pozemku 
dotkne jen velmi omezeně a s majetkoprávním vypořádáním lze souhlasit. Nicméně pro přesnější 
informace je třeba kontaktovat investora stavby, kterým je Ústecký kraj. 
 
Stanovisko OSNMM: Žádaný pozemek je zatížený VCB pro ČR Povodí Ohře st.org., Chomutov 
Po projednání MK doporučuje tento bod odložit do doby rekonstrukce přivaděče v prostoru křižovatky 
II/247. 
Hlasováním  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
MK doporučuje: 
 
Odložit záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
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10. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
Žadatel: Správní odbor 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /sbor dobrovolných hasičů 
zdravotnictví 

Účet                                   druh                                                 org.                            částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805              radiostanice    2300    62 946,00 
90201   mikrofon                2300           5 880,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:           68 826,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. 
zápisu. 
Hlasováním         pro: 6                  proti: 0                   zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet                                   druh                                                 org.                            částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01800   SW    6300            16 282,00 
02804   tiskárny, NTB   6300            42 653,00 
02805   telefon Samsung  6300            24 490,00 
02808   fotoaparát Canon  6300            11 239,00 
90201   spisovka R   6300   1 277,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                  95 941,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy 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 /odbor komunikace 
Účet                                   druh                                                 org.                            částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805  telefon mobilní iPhone                    2200    14 599,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                       14 599,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, 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 / OSNMM 
Účet                                   druh                                                 org.                            částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02804   monitor , PC   4100        74 681,20 
90201   monitor LCD   4100          2 301,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:              76 982,20 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, 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. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet                                   druh                                                 org.                         částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02800              stůl na stolní tenis  6015         5 690,00 
02805   alarmy pro důchodce  6015       58 425,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:              64 115,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy 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 / správní odbor 
Účet                                   druh                                                 org.                        částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02803  kopírka Gestetner   2000     24 966,00 
02804  tiskárny, NTB,PC   2000   383 876,00 
02805  mobilní telefon Huawei               2000     10 989,00 
02807  nábytek                 2000       9 592,00 
02808  fotoaparát Nikon   2000     10 069,00 
02815  lednice Samsung   2000       6 025,00 
90201  křesla, lednice, židle   2000     40 962,00 
  tukoměr 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:         486 479,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu 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 / OSVaZ 
Účet   druh    org.     částka 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805  telefon mobilní   6018        9 026,00 
02815  svářečka, čistič   6018              25 670,00 
90201  vysavač, kamera  6018                6 872,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                   41 568,00  
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. 
zápisu. 
Hlasováním         pro:  6                 proti:  0                  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
 
Dne 24. 11. 2021     Zapsala: Jindřichová 
 


