
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(  komise likvida ční ) 

 

konané dne 3.12.2012 od 13,00 hod. v kanceláři správního odboru č. 5, Mírovém náměstí 245 / 8 

 

Přítomni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Knotek 
• Jan Smolík 
 

Omluven: 

•   
 

Jednání řídil:    PhDr. Jan Štíbr 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

Program: 

1. -  7.  návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jejich likvidace 
8.         návrh likvidace dle soupisu předaných nálezených věcí 

 
 

Konec jednání: 14,00 hod 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

Zapsala:  Jana Kühnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis č. 1 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / správní odbor  
 
dle seznamu č. 4 a 5 varné konvice, papírový sorter, přílba     13.849,-- 
(rozbité, opravy nerentabilní) 
 
dle seznamu č. 6 kalkulačky, mobilní telefony, lístkovnice, mikrovl. trouba,.. 225.886,-- 
(rozbité, poškozené, opravy nerentabilní, odborné protokoly na vyřazení) 
 
dle seznamu č. 7 židle, stoly, skříňky, lavice, poličky, křesla, 5x fotopanel  263.509,60 
(nábytek rozbitý, opravy nerentabilní + panely s foto města zapůjčené ke kulturní prezentaci města v partner. 
městě Calamba, Filipíny od r. 2004, v celkové částce 10.399 Kč) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / odbor dopravy a SH  
 
dle seznamu č. 3 scaner, monitory, tiskárny, PC, nábytek     130.214,-- 
(poškozeno zateklou dešťovou vodou při opravě střechy - zničené, neopravitelné) 
Vyřazený majetek nahrazen novým z prostředků firmy, která havárii zavinila. 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / IT -  správní odbo r 
 
dle seznamu č. 1 a 2 software        361.519,30 
(SW nepoužívaný nebo již bez podpory ze strany tvůrce, žádná provozovaná data) 
 
dle seznamu č. 15 PC, monitory, tiskárny, scaner, čtečka,..    662.866,-- 
(rozbité, zastaralé, nefunkční, ND nedostupné - viz odborné posouzení stavu výpočetní techniky) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 4 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /odbor životního pro středí  
 
dle seznamu č. 10 2x plastový a 1x kovový kontejner s plast.víkem na odpad  14.827,-- 
(zničeny podpálením v ul. Smetanova – Usnesení Policie ČR o odložení případu, pachatel neznámý) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 



Zápis č. 5 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /úsek lesního hospod ářství  
 
dle seznamu č. 8 spací pytle 5 ks        8.990,-- 
(staré, zpuchřelé, zničené) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č.6 –návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci/odbor soc.v ěcí a zdravotnictví  
 
dle seznamu č. 9 mobilní telefon Siemens A55 / Klub seniorů    1.455,-- 
(poškozený, zastaralý, nerentabilní oprava – doloženo odborným protokolem) 
 
dle seznamu č. 12 PC, tiskárna, televizory, nábytek / Domov pro matku a dítě 117.746,-- 
(nábytek zastaralý, poškozený nebo zamořený štěnicemi+ elektronika rozbitá, opravy nákladné, nerentabilní) 
 
dle seznamu č. 14 židle / Klub důchodců      20.450,--  
(poškozené, zničené vodou) 
 
dle seznamu č. 13 psací stroj, televize, chladnička, kávovar / DPS Kosmonatů 14.479,-- 
(poškozené, neopravitelné nebo oprava nerentabilní – doloženo odbornými protokoly) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / TSM Litom ěřice  
 
dle seznamu č. 11 projekt.dokum.světel.signalizace,10x parkov.automat, počítač mincí, kufřík,.. 2,836.845,--
(rozbité, zničené, zastaralé, nefunkční, drahé opravy) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 8 - návrh na likvidaci nalezených v ěcí po vypršení zákonné lh ůty jejich uložení  
 
Příjmové pokladní doklady na 1.000,- Kč a 200,- Kč, soupis nálezů č. 26 - 30/2010 a 1 – 26/2011 
s vyjádřením k jednotlivým nálezům (Policie ČR, České dráhy, MěÚ, Městská policie) viz.přílohy 
orig. zápisu. 
 
Věci nalezené a opuštěné (klíče, tašky s oblečením, kola, MT,..) se staly vlastnictvím města, komise 
doporučuje věci zlikvidovat, neboť jsou nepoužitelné (poškozené, špinavé, rozbité, staré, věci po takové 
dlouhé době skladování neupotřebitelné). 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 13. 12. 2012. 
 



Likvidaci doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci /skládka T řeboutice/ nebo doklady  
o provedení likvidace p řes odbornou firmu /ekologicky /.  
Nalezené pen ěžní obnosy byly p ředány do p říjmové pokladny M ěÚ Litom ěřice. 
 
 
 
 
Za likvida ční komisi: 
 
 
Smolík Jan  ………………………..…….. 
 
 
 
PhDr. Štíbr Jan   ………………....……..…….. 
 
 
 
Knotek Václav  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       …………………………. 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 
 


