
 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise likvidační) 

 

       konané dne 11.4. 2018 od 14,35 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního  

odboru č. 5, Mírové náměstí 245 / 8       

 

 

Přítomni: 

• Václav Knotek 
• Lukas Wünsch 
• ing. Zdeněk Bezděka 

 
 

Omluven:            PhDr. Jan Štíbr 

    Bc. Martin Fadler 

 

Jednání řídil:     Lukas Wünsch, předseda komise 
 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

 

 

Program: 

1.- 10 .   návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 
 
 

Konec jednání:    15,30 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

 

  



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /správní odbor 
 
a) SW programy /Agenda sociální rok 1998, AuditPro r. 2012, LDAP r.2012/ 286 556,00 Kč 
b)  stroj kopírovací Lanier /2005/, multifunkce OKi  /2008/   215 178,00 Kč 
c)  tiskárna HP Design /2007/                        64 832,00 Kč 
d)  zařízení klimatizační - serverovna/2010/        63 960,00 Kč 
e)  květiny okrasné obř. síň /2008/              7 616,00 Kč 
f)   stroje kopírovací /2005-9/ a laminovací/2013/,fax/2001/,kalkulátor/1995/ 137 338,00 Kč 
g)  PC, monitor /2005-98/, tiskárny /2006,2010/,NTB /2011,2007/    89 061,00 Kč  
h)  telefony mobilní /2013-2015/, tel.digitální stolní /2007/      37 821,00 Kč 
ch) stoly, židle, regály, kontejnery, skříňky, věšáková stěna /1993-2007/  101 308,00 Kč 
i)  dataprojektor  ACER /2008/          16 168,00 Kč 
j)  var. konvice, stoly, židle, police, regály, věšáky, ventilátor, lampy,  141 426,40 Kč 
    kalkulátory, psací stroje,.. 
 
Vyřazení rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku.   
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 

  
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3 proti  0    zdrželo se 0 
 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu 
- vyřazení rozbitého kopírovacího stroje LANIER LD / rok pořízení 2006. 
 
Posouzení stavu majetku navrženého k vyřazení je přílohou orig. zápisu. 
     celkem za 82.001,-- Kč 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokolem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3      proti  0    zdrželo se 0 
 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Litoměřice 
 
- vyřazení proudnice Turbo C / z r. 1995/, sací koš / 2006/, psací stroj Consul /1980/, regál / 2006/,  
MT Samsung /2015/.       
Majetek opotřebený, rozbitý, oprava neekonomická. Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu.   
   celkem za 32.985,-- Kč 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence  a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3     proti  0    zdrželo se 0 
 



 
 
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  / odbor školství, kultury, 
sportu a památkové péče – součást výpůjčky MKZ Litoměřice 
 
- vyřazení nefunkčního sporáku Bertos  (rok pořízení 2011)  = prasklá sklokeramická deska, některé 
plotýnky nefunkční, částka za opravu vysoká – odborné vyjádření viz příloha orig. zápisu.    

celkem za 70.980,-- Kč 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokolem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3     proti  0   zdrželo se 0 
 
 
 
Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správy 
nemovitého majetku – hájovna Kunratice 
 
- židle Imperia 12 ks /r. 2010/, ruční postřikovač Silvaco / 2007/, 3 ks herbicidních holí Silvaco /2007/. 
 Majetkové položky jsou rozbité, neopravitelné –  posouzení viz. příloha orig. zápisu.  
    celkem za  18.215,-- Kč 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3     proti  0   zdrželo se 0 
 
 
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
 
dle seznamu a)   dílna Zahradnická ul.: brusky, sada gola, autorádio, kamera do auta, čtečka, 
paměťových karet, horkovzdušná pistole - majetek je rozbitý, zastaralý, neopravitelný z důvodu 
nedostupnosti náhradních dílů.                                               
celkem za 13.699,- Kč 
 
dle seznamu b)   kanceláře soc. odboru:   
- laminovací stroj /2010/ a tiskárna Color HP/2010/  - zastaralé, oprava nerentabilní. Odborný posudek 
viz. příloha orig. zápisu.  
- skartovací stroj Rexel /2015/, skener Epson GT/2011/ viz. odborný posudek u orig. zápisu; 
stůl rohový, kancelářské židle /vše 2010/, varná konvice Concept /2010/ – neopravitelné, rozbité, 
opotřebované - posouzení stavu majetku viz. příloha orig. zápisu.       celkem za 40.107,- Kč 
 
dle seznamu c)  Dům na Dómském pahorku, Zahradnická 6365 - Farní charita:  
- pánev el. smažící /r.2004/, vodní lázeň pojízdná /2006/, skříň chladící /2009/, skříň mrazící /2009/     
Technické posudky stavu spotřebičů viz příloha orig. zápisu. – el. zařízení rozbité, stav se neslučuje se 
zásadami bezpečného provozu, únik chladiva. Opravy značně nerentabilní, nedostupnost náhradních 
dílů.                        celkem za 226.730,- Kč 
          
dle seznamu d)  Domov pro matky s dětmi, Liškova 1543/43 - Diakonie:  
 -dětská postýlka, palanda patrová,  2 x skříňka Dubona (vše zařazeno k 1.1.2006) 
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení, stáří nábytku a prevence výskytu štěnic.              
                                               celkem za 11.359,- Kč 
 
 
 
 



 
 dle seznamu e)  DPS Švermova 6374:  
 - židle 5 ks, křesílka 5 ks, stolek 2 ks, štafle (vše zařazeno k 1.1.2006) 
Majetek rozbitý, neopravitelný, opotřebený.                                                       celkem za 15.768,- Kč 
  
Členové komise s předloženými návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují RM 
jejich zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3 proti  0   zdrželo se 0 
 
 
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje 
– výstaviště Zahrada Čech  
  
- vyřazení pultů, stolů, akumulačních kamen, zamykacích bot na auta, křesel, počítačové sítě, informační 
buňky, mobilních buněk Ejpovice (vše zavedeno do evidence majetku k 1.1.2004). 
Majetek je nefunkční, za hranicí životnosti, prohnilý, nepoužitelný.                         celkem za 323.357,- Kč 
 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
pro 3   proti  0  zdrželo se 0 
 
 
 
 
 Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho předání do spisovny / odbor 
územního rozvoje 
 
- vyřazení nepotřebné projektové dokumentace „Nástavba bytového domu Mrázova“ (1.1.2006) 
                   celkem za 8.500,- Kč 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 26.4.2018.   
Vyřazení projektové dokumentace v papírové z účetní evidence bude doloženo zápisem o převzetí do 
evidence spisovny. 
pro 3     proti  0    zdrželo se 0 
 
 
 
 
 
Zápis č. 9 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / městská policie  
 
- vyřazení 2 ks jízdních kol MTB Wheeler 2900 /z r. 2006/ a jízdního kola MTB Marin Hawk Hill /r. 2010/. 
Vzhledem k opotřebení a stáří kol je oprava nerentabilní, nedostupné vhodné náhradní díly – odborné 
posouzení viz příloha orig. zápisu.                                                                           celkem za 45.803,- Kč 
 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
pro 3     proti 0 zdrželo se 0 
  
 
 
    



Zápis č. 10 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / útvar strategického 
plánování a udržitelného rozvoje   
 
- vyřazení 2 ks rollerů /2010/, 2 ks laserových ukazovátek /2010/, 2 ks flash disků /2010/, notebooku  
HP ProBook /2012/ a tiskárny Samsung CLX /2010/.    
Uvedený majetek rozbitý, nepoužitelný, zastaralý a neopravitelný. Odborné posouzení viz příloha orig. 
zápisu.     
               celkem za 39.992,- Kč 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
pro 3    proti 0   zdrželo se 0 
  
  
 
 
Za likvidační komisi: 
 
 
 
Lukas Wünsch  ………………………..…….. 
 
 
 
PhDr. Jan Štíbr   ………omluven..……..…….. 
 
 
 
Václav Knotek  ……………………………….. 
 
 
 
Ing. Zdeněk Bezděka ……………………………….. 
 
 
 
Bc. Martin Fadler  …………omluven……………  
 
  
 
            …………………………. 
 
         Mgr. Ladislav Chlupáč 
         starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 


