STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 36
Likvidace movitého majetku
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je likvidace nábytku a sekaček odboru správy
veřejného majetku.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Likvidace nábytku a sekaček (pravidelná Likvidační komise se rok nekonala)
Zpracoval:

Kalinová Jaroslava - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem - náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie
Ing. Hanou Hrbkovou - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřenou
zastupováním vedoucího odboru ekonomiky

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
likvidaci movitého majetku dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit likvidaci movitého majetku odvozem do sběrného dvora
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku spravuje hřbitovy a areál Vesec ve vlastnictví
SML.
Jelikož se od června 2019 nekonalo zasedání Likvidační komise, předkládáme soupis movitého majetku
(nábytek, sekačky) k vyřazení. Movitý majetek je značně opotřebovaný, jinde neupotřebitelný a již
nefunkční. Vzhledem k jeho stáří je jeho oprava nerentabilní. Křovinořezy jsou dle revizní zprávy ( viz
příloha č. 2) nefukční a neopravitelné. Generátorová soustrojí (součást sněhového děla) je plně
nefunkční, nahrazeno novým. Předmětný movitý majetek zabírá prostory na krematoriu a v budově
areálu Vesec.
Přílohy:
Příloha č. 1 soupis movitých věcí
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Příloha č. 1 soupis movitých věcí

inventární číslo

název

EISLH00HWB6
EISLH00HWC1
EISLH00NZXD
EISLH000QGFH
EISLH00QGDR
EISLH000EIDP

křovinořez
křovinořez
křovinořez
kuchyňská linka
2x stůl, prac.stůl, 4x židle
zasněžovací hadice 20m (sada 50ks)

EISLH000E9DG

Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím
pístovým motorem s vnitřním spalováním;; ostatní
generátorová soustrojí;; elektrické rotační měniče

CELKEM

rok
pořízení
2014
2014
2016
2018
2018
2008

pořizovací cena
18 150,13 673,13 490,6 050,4 114,1 794,-

2007 39 886,3.97 157, 3,-

