
 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

( komise likvidační ) 

 

konané dne 24. 8. 2016 od 13,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:   13,54 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

  

 
 
 



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /útvar strategického 
plánování a udržitelnosti 
 
- vyřazení dvou poškozených rollerů a červeného stanu -  návrhy na vyřazení viz. příloha orig. zápisu. 

    celkem za  14.285,- Kč  
pro 5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
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 životního 
prostředí 
 
- vyřazení 40 ks betonových košů (rok pořízení 2005), které jsou omlácené, u mnohých vyčnívají ocelové 
armatury a část je  rozbitých a poničených vandaly  - namátková fotodokumentace viz příloha orig. 
zápisu. 
    celkem za  88.000,-- Kč 
pro 5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.  
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 motorové pily H 560 XP (rok pořízení 2012) – značně opotřebovaná, oprava nákladná  
( odborný posudek viz příloha orig. zápisu ) 
   celkem za 14.992,-- Kč 
pro  5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena zápisem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem  
o provedení likvidace přes odbornou firmu /ekologicky/.  
 
 
 
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  / OÚR – Zahrada Čech 
s.r.o. 
 
- vyřazení stolů a prosklených pultů, psacího stroje Optima, ventilátoru Talax, skříně ( vše pořízeno před 
1.1.2004 ) – majetek zchátralý, nepoužitelný nebo nefunkční, opravy se nevyplatí. 

celkem za 38.272,- Kč 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
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 / oddělení správy 
nemovitostí 
 
- vyřazení varné konvice Goddes z důvodu vypálené vyhřívací spirály ( rok pořízení 2008 ) 
          celkem za  996,-- Kč 
pro  5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.  
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)   dílna:         pila Narex   ( zařazeno k 1.1.2005 )        celkem za  3.290,- Kč 
- nákladná oprava (odborný posudek viz orig. zápisu) 
 
dle seznamu b)   Domov pro matky s dětmi:    stůl ( zařazeno k 1.1.2006 )       celkem za  1.554,- Kč 
- rozbitý, nepoužitelný 
 
dle seznamu c)   Domov pro seniory:    tiskárny Canon, vozík, židle, paraván, kalkulačka, závěsy, vařič, 
věšák, křesla, myčka podložních mís Ninjo..               
- majetek rozbitý, opotřebovaný, poškozený, nábytek rozpadající, závěsy oprané, křesla potrhaná, vařič a 
kalkulačka nefunkční  ( zařazeno v letech 2005 - 2009 ) - posouzení viz. orig. zápisu 
- tiskárny Canon ( zařazeno k 3.12.2009 ) jsou zastaralé, jejich oprava je neekonomická – odborný 
posudek viz příloha orig. zápisu ) 
- myčka podložních mís a močových lahví Ecomat Ninjo ( poř. cena 215.216,-Kč, zařazeno 2009 ) – 
nefunkční, neopravitelná, nesplňuje podmínky bezpečného a hygienického provozu – odborný posudek 
viz příloha orig. zápisu )           celkem za  
303.439,- Kč 
 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
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 židlí, stolů, varných konvic, kola, záznamníku, lednice, příruční pokladny, fotoaparátu, 
psacího stoje Consulta, akuvrtačky, dataprojektoru, trouby mikrovlnné, kamery, odkládacího pultu… 
- vyřazení starého, nefunkčního, opotřebovaného či poškozeného drobného hmotného majetku, 
nedostupné náhradní díly ( na elektrospotřebiče posudek – viz. příloha orig. zápisu ) zařazeno 
do evidence majetku v letech 1969 – 2012.      
   celkem za  165.158,- Kč 
  
b) vyřazení záložních zdrojů, monitorů, notebooků a UPS BlackOutBuster ( z let 2005 – 2007 ) 
- je nepoužitelné, funkčně zastaralé a opravy nerentabilní ( odborné posouzení HW viz. příloha orig. 
zápisu ) 

    celkem za  100.283,- 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 15.9.2016. 
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 / odbor územního rozvoje  
 
dle seznamu a)  
40 ks odpadkových košů  ( z let 2005 – 2010 ) 
 - uvedený majetek rozbitý a nefunkční, již nepoužitelný, část byla poničena vandaly, posouzení stavu viz. 
příloha orig. zápisu a namátková fotodokumentace. 
   celkem za  102.298,-- Kč 
  
 
dle seznamu b) 
staré vybavení dětských hřišť – houpačky, otočné i pevné zeměkoule, betonové průlezky, sedačkové 
kolotoče,.. ( vše pořízeno před rokem 1989 ) 
- nepoužitelné – vyřazeno na základě nařízení vlády a norem – herní prvky nesplňovaly bezpečnostní 
předpisy, vyjádření viz. příloha orig. zápisu        
            
                   celkem za  282.689,-- 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 15.9.2016. 
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 
 
  


