
 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

( komise likvidační ) 

 

konané dne 21.3.2016 od  11,oo hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního odboru 
č. 5, Mírové náměstí 245 / 8       

 

 

Přítomni: 

 PhDr. Jan Štíbr 

 Václav Knotek 

 Lukas Wünsch 

 ing. Zdeněk Bezděka 

 Bc. Martin Fadler  
 

 

Omluven:             / 

 

Jednání řídil:     Lukas Wünsch, předseda komise 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

 

Program: 

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

 

Konec jednání:  11,50 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

  

 
 
 



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /Sbor dobrovolných 
hasičů Litoměřice 
 
- vyřazení starých a poškozených židlí / 23 ks /, stolů / 2 ks /, zpuchřelé požární hadice (vše pořízeno  
k 1.1.2006) a excentrické brusky Metabo pořízené před r. 2003 - odborný návrh na vyřazení viz. příloha 
orig. zápisu. 

    celkem za  4.035,- Kč  
pro  5  proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor školství, kultury a 
památkové péče 
 
- vyřazení poničených billboardů, vlajek, řečnického pultu, stojanu A, desky / EU / - pořízeno k 5/2009 a  
3 ks regálů na víno (z roku 2002 a 2003) 
    celkem za  31.606,-- Kč 
pro  5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / hájovna - Varhošť 
 
- vyřazení 4 ks dřevěných lavic z r.2006 (poničeno vandaly a povětrnostními vlivy)  
   celkem za 11.308,-- Kč 
pro 5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena zápisem o provedení fyzické likvidace na hájovně 
( rozřezáním a použitím k vytápění objektu hájovny ).  
 
 
 
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  / ÚR – Zahrada Čech 
s.r.o. 
 
- na základě „Vyřazovacích protokolů“ z revizní kontroly ( kopie viz. příloha orig. zápisu ) vyřazení 
nefunkčních elektrických spotřebičů neschopných bezpečného provozu : přímočará pila AEG, olej. 
radiátor, ledničky/ 2 ks /, akumulační kamna / 3 ks / a rozbrušovací stroj AEG – vše zařazeno  
do evidence majetku k 1.1.2004.    

celkem za 21.807,52 Kč 
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 



 
 
 
 
Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / útvar strategického 
plánování a udržitelnosti rozvoje 
 
- vyřazení neopravitelných (nedostupné náhradní díly) nebo nefunkčních strojů: dataprojektoru ACER, 
laser. tiskárny Samsung, laminovacího stroje PEACH StarPhoto A4 a wifi routeru DLink na základě 
odborného Vyřazovacího protokolu ( viz příloha orig. zápisu ) a poničených, nepoužitelných reklamních 
bannerů, panelu, zeleného altánu a rollupu    
   celkem za  46.844,-- Kč 
pro 5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor soc.věcí a 
zdravotnictví 
 
dle seznamu a)   prevence kriminality: videovrátný,   (zařazeno k 28.12.2009)         10.000,- Kč 
- zastaralý, obrazovky vysvícené, nedosažitelné náhradní díly (protokol viz orig. zápisu) 
 
dle seznamu b)   Domov pro seniory:    skříňky, zástěny, koše, svítidla, radia…  39.005,- Kč  
- nefunkční majetek, vozík bez koleček, svítidla bez krytů, zástěny potrhané  apod.  
                 detektor, vysavač, robot, kávovar, mikrovlnka 17.908,- Kč 
- elektrospotřebiče nefunkční, neopravitelné, dle odborného posudku neschopné bezpečného provozu 
(vše zařazeno k 1.1.2006) 
 
dle seznamu c)   dílna:      kompresor, mobilní telefony          9.863,- Kč 
- kompresor (zařazen 2005) nákladná oprava, výše opravy telefonů se blíží ceně nových MT 
(odborné posouzení viz. orig. zápisu) 
 
dle seznamu d) DPS Kosmonautů: automatická pračka                   10.900,- Kč 
- netěsní, koroze, vadný volič - oprava nerentabilní, zařazena do evidence majetku k 1.1.2005 (odborné 
posouzení stavu viz. příloha orig. zápisu) 
  
dle seznamu e) DPS Švermova:   televize, chladnička, vysavač, varné konvice 28.380,- Kč 
- nefunkční, poškozené, opravy neekonomické – vše zařazeno do evidence majetku k 1.1.2005 
(posouzení stavu elektrospotřebičů doloženo odborným protokoly viz. přílohy orig. zápisu) 
 
dle seznamu f)  DPS Velká Krajská:    nábytek, koberce, vysavače, dvouvařiče, umělý vánoční 
stromek, TV, video, tlakoměr, mrazák, tepovač, žehlička, ventilátor, sušička,…  87.294,- Kč  
- nábytek rozbitý, opotřebený, elektrospotřebiče nevyhovují z pohledu bezpečného provozu, oprava 
nákladná (odborný protokol viz příloha orig. zápisu), vše do evidence majetku zařazeno k 1.1.2005  
 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci  nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 



Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor + IT 
 
a) vyřazení software VERA, Gramis 6, WindowsXP, Windows Vista, Corel 8, Contex( z let 1996 – 2008 ), 
který je funkčně zastaralý a bez nutné podpory od výrobce není možné jeho další bezpečné používání 
   celkem za  230.968,60 Kč 
 
 
b)  vyřazení starého, nefunkčního, poškozeného drobného hmotného majetku, nedostupné náhradní díly 
( psací stroj, kalkulačky, telefony, fotoaparáty, tísňová tlačítka signalizace, set-box ), zařazeno do evi-
dence majetku v letech 1969 – 2012. 
   celkem za  109.752,-- Kč 
Posouzení stavu SW a elektrospotřebičů  body a) a b) ze dne 7.3.2016 viz příloha orig. zápisu. 
 
 
c) vyřazení kopírovacího stroje Lanier LD135 (pořízeno 2005)a kopírovacího stroje Toshiba eSTUDIO166  
(rok pořízení 2009) – jedná se o nefunkční stroje, které se již nevyplatí opravit, náhradní díly nedostupné, 
odborné protokoly viz. přílohy orig. zápisu. 
   celkem za  370.733,-- Kč 
 
 
d) vyřazení 9 ks varných konvic /opravy neekonomické, 5 ks záclon /poničených a termosky/rozbitá 
   celkem za     4.853,-- Kč 
 
 
e) vyřazení 3 ks rozbitých lednic (z let 1994,1997,2008), ventilátoru (2006), 4 ks stolních lampiček (2006), 
pokladničky (2003) a radiomagnetofonu (1994) a radia ( 2008) – opravy se již finančně nevyplatí 
     celkem za   17.224,-- Kč 
 
 
f) vyřazení rozbitého nábytku (stolky, skříňky, židle, věšáky, kuchyňská linka (1994), stěna 4-dílná (2006), 
poliček, lavic, kontejnerů, mís na květiny, dělící stěny apod. (pořízených v letech 1968 – 2012) 
   celkem za  488.502,50 Kč 
 
 
g) počítačové sestavy, monitory, tiskárny, servery, notebooky, switche, router 
    - rozbité, poruchové počítačové vybavení, nedostatečně výkonné, neopravitelné pro nedostupnost 
náhradních dílů, případné opravy nerentabilní - odborný protokol  Posouzení stavu hardware (viz příloha 
orig. zápisu) 
               celkem za  1,274.967,20 Kč 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne  21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
 
 
 
Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / městská policie  
 
dle seznamu a)  
monitory, tiskárny HP, diktafony, mikrofon, bezdrátový telefon, sestava PC Asus, videokamera SONY, 
videoman, šroubovák AKU, lednice, baterky do auta, tiskárna Canon, nabíječ k telefonu     
- uvedená technika je nefunkční za hranicí životnosti, opotřebená a již nepoužitelná, viz. odborné  
posouzení stavu techniky ( příloha orig. zápisu ) 
   celkem za  209.333,-- Kč 
  
 



dle seznamu b) 
křesla kancelářská, židle 
- nepoužitelné, opotřebené stářím a non-stop provozem, protokol o posouzení stavu viz. příloha orig. 
zápisu          celkem za   40.809,-- Kč 
 
dle seznamu c) 
PC sestavy XP, tablety 
- uvedená technika je nefunkční za hranicí životnosti, opotřebená, opravy nerentabilní a již nepoužitelná, 
protokol o odborném posouzení stavu viz. příloha orig. zápisu    celkem za   39.976,- Kč 
 
dle seznamu d) 
telefon HTC Desire 200 - černý 
- prasklé krycí sklo, oprava možná pouze výměnou předního krytu, odborné posouzení mobilního zařízení 
viz. příloha orig. zápisu         celkem za  4.828,- Kč 
 
dle seznamu e) 
fotoaparát Fujifilm Finepix XP 30S 
- poškozená klapka víka přihrádky na baterie, v přístroji nedrží sd karta, dle odborného posouzení (viz. 
příloha orig. zápisu) je neopravitelné z důvodu nedostupnosti náhradních dílů 
                      celkem za  4.855,- Kč 
 
dle seznamu f) 
mikrofony k diktafonu, varné konvice, klávesnice Samsung, kalkulátory stolní, ventilátor, pojízdný hever, 
brašna na kameru, pouzdro HTC, flashdisk Patriont, přijímač satelitní, držák na LCD na zeď 
- majetek je nefunkční, opotřebený, nepoužitelný, non-stop provoz , viz. Protokol o posouzení stavu 
(příloha orig. zápisu) 
                      celkem za  18.528,- Kč 
dle seznamu g) 
telefon HTC Desire X - černý 
- nejde zapnout, oprava možná pouze výměnou základní desky, odborné posouzení mobilního zařízení 
viz. příloha orig. zápisu 
                      celkem za  5.999,- Kč 
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z evidence souhlasí a doporučují RM jeho 
zařazení do programu jednání ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
Za likvidační komisi: 
 
 
Lukas Wünsch  ………………………..…….. 
 
 
PhDr. Jan Štíbr   ………………....……..…….. 
 
 
Václav Knotek  ……………………………….. 
 
 
Ing. Zdeněk Bezděka ……………………………….. 
 
 
 
Bc. Martin Fadler  …………………………………   …………………………. 
 
         Mgr. Ladislav Chlupáč 
         starosta města 
Zapsala: Jana Kühnová 


