
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(  komise likvida ční ) 

 

konané dne  14. května 2013 od 13,00 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního 
odboru č. 5, Mírové náměstí 245 / 8 

 

 

Přítomni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Knotek 
• Jan Smolík 
 

Omluven: 

•   

 

Jednání řídil:    Václav Knotek 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

Program: 

1. -  7.  návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jejich likvidaci 
 
 

 

Konec jednání: 14,30 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  
 
a) dle seznamu č. 9  varná konvice, regály kovové, záclony        41.243,-- Kč 
(rozbité, nepoužitelné, opravy nerentabilní) 
 
b) dle seznamu č. 2 židle, skříně, lavice, police, křeslo, konzole, sedací souprava   73.949,80 Kč 
(nábytek starý, rozbitý nebo poškozený, opravy nerentabilní) 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013. 
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 / IT -  správní odbo r 
 
a) dle seznamu č. 1 PC, monitory, tiskárny, scanner, čtečka,..   317.281,-- Kč 
(rozbité, zastaralé, nefunkční, náhradní díly nedostupné, opravy neekonomické 
 - viz odborné posouzení stavu výpočetní techniky) 
 
b)  software – GIS nepoužívaný/nahrazený program, ukončení licence  108.885,-- Kč 
 
c)  dle seznamu č. 8 kalkulačky, mobilní telefony, navigační systémy    46.173,90 Kč 
(přístroje morálně i technicky zastaralé, se závadami vzniklými dlouhodobým  
používáním, navigace nevyhovující, jednoúčelovost přístroje neumožňuje instalaci 
součas. mapových podkladů, současná legislativa neumožňuje manipulaci s přístroji v průběhu jízdy) 
 
d) dle seznamu č. 3 psací stroje, hadice, vysavače, skříňka, kolo, lednice…   33.459,-- Kč 
(rozbité, opravy neekonomické, náhradní díly nedostupné) 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013. 
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 vozidel z ú četní evidence a jejich prodej / ÚR+SPR+SÚ  
 
- Fabia Combi 2U5 7977  rok výroby 2001 najeto  150.000 km   200.000,-- Kč 
- VW Golf LTI 60 - 56    rok výroby 1996       204.100 km   288.445,-- Kč 
- Škoda Felicia LTK 05 – 97 rok výroby 1998             83.100 km   215.000,-- Kč 
Služební vozy se s ohledem na jejich stáří již nevyplatí udržovat v provozuschopném stavu neustálými 
opravami. 
 
 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení vozidel prodejem prostřednictvím autobazaru 
a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 6.6.2013 . Příjem za prodej bude odveden do 
rozpočtu města. 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis č. 4 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /m ěstská policie  
 
a) dle seznamu č. 7   
- policejní botičky,přílby,fotoaparáty,TV,lednice,kávovar,PC,tiskárny,radiostanice,konvice  801.890,-- Kč 
 
b) dle seznamu č. 6 
- bezpečnostní závory, židle, kancelářská křesla, skříňky      26.779,-- Kč  
 
Majetek zařazen do evidence většinou k 1.1.2006, protokoly o posouzení majetku přiloženy ( nefunkční, 
zastaralý, poškozený, opravy nerentabilní, náhradní díly nedostupné a nábytek rozbitý ). 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 5 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /výstavišt ě Zahrada Čech  
 
a) dle seznamu č. 5 
- vzduchotechnické zařízení, telefonní ústředna, chladící zařízení, kalkulačky,  
psací stroje, telefony, lednice, vysavače, kamna akumulační, mikrofon, zesilovač…. 972.449,-- Kč 
 
Jedná se o majetek z velké části pořízený k r. 1994 (smlouva s dřívějším pronajímatelem), který nový 
pronájemce (společnost Zahrada Čech s.r.o.) nepřevzal z důvodu, že je nefunkční, morálně zastaralý,  
starý, zpuchřelý, zničený, nepoužitelný a který nelze řádně užívat . 
 
b) nemovitý majetek      
- 2 malé chatky MULTI, zemní kabel/ rozhlas, zemní kabel /tel.síť,  
Majetek je v neutěšeném stavebně-technickém stavu, je zastaralý, nepoužívaný, 
vzhledem k současným technologiím bez možnosti využití    652.689,-- Kč 
 
Seznam č. 4 (plastiky, ozdob.koše, dekorace, plachty ke stánkům, lavice, skříně, stoly, křesla, stojany, regály, 
buňky Jeseník, pokladní buňka,... v celkové výši 612.335,29 Kč ) byl na návrh komise stažen z programu 
návrhu na likvidaci. Návrh na vyřazení bude zařazen až po osobní prohlídce majetku  a následném 
posouzení členy komise. 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013 . 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. Likvidace bude po dohodě s TSM Litoměřice a 
firmou KOVOŠROT Děčín provedena bezplatně. 
 
 
 
 
Zápis č. 6  - návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci/odbor SMM, BH a LH  
 
a) lednice, židle otočné, křeslo, pult, dvoukřeslo  
- nefunkční a rozbitý nábytek nepoužívaný od r. 2003                      22.558,-- Kč 
 
b) 4 barové židle / dříve vinárna U Hvězdárny 
- značně opotřebované, kovová konstrukce nestabilní      9.557,-- Kč 
 
c) monitory, tiskárny, PC, přídav. zařízení ke kopírce a PC 
- nefunkční, zastaralý HW, opravy ekonomicky nevýhodné     79.792,-- Kč 
(doloženo vyjádřením odborné firmy) 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013.  



Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
  
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / lesní hospodá řství  
 
a) dřevěný stůl, motorová pila H 365 SP 
rozbité, nefunkční, drahá oprava       20.886,-- Kč 
( odborné posouzení o nákladné opravě pily přiloženo) 
 
b) NISSAN TERANO 1U9 0055 rok výr. 1997     najeto 240.000 km   350.000,-- Kč 
Vozidlo zakoupeno v r. 2004 jako ojeté, nyní po 16 letech užívání často opravy,  
které jsou finančně náročné a s ohledem na stáří vozidla se nevyplácejí. 
Vyřazení vozidla bude provedeno prodejem prostřednictvím autobazaru. 
 
 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 6.6.2013 .   
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. Příjem za prodej vozidla bude odveden do rozpočtu 
města. 
 
 
 
 
 
 
 
Za likvida ční komisi: 
 
 
Knotek Václav  ………………………..…….. 
 
 
 
PhDr. Štíbr Jan   ………………....……..…….. 
 
 
 
Smolík Jan  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       …………………………. 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 
 


