Komise pro likvidaci majetku

Zápis č. 2/2020
z jednání komise pro likvidaci majetku, konaného dne 18.5.2020
od 15:00 hodin v místnosti A306.1

Přítomni
Členové komise: Jiří Pokorný, Alexandr Vodička, Mgr. Tomáš Petříček, Ing. Josef Setnička
Nepřítomen: Jan Lemfeld
Host: Zdeněk Štěpán, vedoucí oddělení informatiky, Alexandr Scherber, velitel městské policie Beroun,
Ing. Marcela Maršíková, vedoucí finančního odboru
Zapisovatel: Dominika Kulhánková
Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Setnička
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola zápisu a informace z jednání rady města
Návrh majetku města k likvidaci
Návrh na odpis pohledávky
Různé

Jednání
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájil a dále řídil její předseda Jiří Pokorný, který určil zapisovatelem Dominiku
Kulhánkovou a ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Setničku.
Dále navrhl program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro likvidaci majetku schvaluje program jednání.
4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Kontrola zápisu z jednání komise ze 17.2.2020 a informace z jednání rady města
Tajemnice komise Dominika Kulhánková informovala o závěrech RM, týkajících fyzické likvidace majetku
v pořizovacích cenách do 20 tisíc a nad 20 tisíc Kč.
Rada města souhlasila usnesením č. 96/37/RM/2020 bod I. dne 4.3.2020 s fyzickou likvidací majetku
v pořizovacích cenách do 20 tisíc Kč.
Rada města Beroun doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit usnesením č. 96/37/RM/2020 bod II.
dne 4.3.2020 fyzickou likvidaci majetku v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč.
Rada města Beroun vzala na vědomí usnesením č. 96/37/RM/2020 bod III. dne 4.3.2020 zápis č.
1/2020, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 17.2.2020.
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Další informace z jednání rady města podal předseda komise Jiří Pokorný.
Další: Doklad o ekologické likvidaci myčky – úkol trvá. Záležitost ohledně měření a regulace tepla mezi
městem Beroun a firmou innogy Energo, s.r.o. trvá.
Usnesení: Komise pro likvidaci majetku bere na vědomí informace z jednání rady města.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 3 – Návrh majetku města k likvidaci
Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesla tajemnice Dominika Kulhánková, která předložila
protokoly o neupotřebitelnosti s odůvodněním, proč je majetek navržen k likvidaci s doporučením likvidaci
ekologické v případě movitého majetku. Předseda komise doplnil některé dílčí záležitosti k jednotlivým
návrhům.
Inventární
číslo
1
2
3
4
5
6
7

3402308
754278
538321
138478D
19403203B
viz příloha z
VERY
644422

Název

Pořizovací
cena

Skartovací stroj Filux 1550
Chladnička Electrolux 1943
Vysílačka ruční GP320
LCD Panasonic TV Viera
GPS systém pro 1 vozidlo
Informační technologie 27 ks

7.125,8.610,8.996,40
13.075,70
47.052,870.432,49

Skútr elektrický Akumoto TXD 500A dar

celkem

Poř. č. 1 -

Hodnota daru
47.800,1.003.091,59

Zůstatková
účetní
cena
0
0
0
0
0
325.230,05
12.940,-

Datum
pořízení
2.11.2011
12.7.2006
2.2.2006
25.8.2009
12.4.2005
2003-2016
25.3.2011

338.170,05

výsledek technické prohlídky prokázal, že opravu nelze provést se zárukou dobrého chodu
stroje. Jedná se o nerentabilní opravu. Stroj je zastaralý a náhradní díly výrobce již
nedodává. Z toho důvodu je přístroj navržen k vyřazení z užívání.

Poř. č. 2 – na základě posouzení technického stavu elektrického zařízení bylo zjištěno, že se jedná o
zařízení zastaralého typu. Náhradní díly nemohou být nahrazeny, protože je výrobce
již nedodává. Proto je tento přístroj navržen k likvidaci.
Poř. č. 3 – vysílací zařízení je pro práci nedostatečné, je zastaralé a prakticky se nepoužívá. U vysílačky
jsou nefunkční pospoje a tento přístroj byl již nahrazen novým modelem.
Poř. č. 4 – dle servisního protokolu byla uvedená technologie v rámci revitalizace městského
kamerového dohledového systému vyřazena z provozu. Neodpovídá technickým parametrům
a vykazuje snížené zobrazovací schopnosti díky nepřetržitému provozu od roku 2009.
Poř. č. 5 - tento vyhledávací systém nebyl v rámci inventarizace dohledán. Následně bylo zjištěno, že
byl v roce 2005 pořízen tehdejším velitelem a byl instalován do vozidla Škoda Fabia Combi,
kterou používali měští strážníci. V současné době je ale tento automobil již vyřazen z
evidence majetku a byl ekologicky zlikvidován.
Poř. č. 6 - v rámci modernizace počítačové sítě je tato informační technologie navržena k ekologické
likvidaci. Odborná firma vypracovala protokol o stavu zařízení a software. Jedná se o
nefunkční nebo zastaralá zařízení s parametry nedostačujícími pro práci. Operativní systémy
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počítačů jsou zastaralé a nevyhovují současným požadavkům na užívání. Společnost
doporučuje vzhledem ke stáří a morální zastaralosti tato zařízení ekologicky zlikvidovat.
Poř. č. 7 - město Beroun přijalo dne 25.3.2011 tento skútr jako dar. Hodnota byla vyčíslena na 47.800,Kč. Jelikož byl vyroben v technologii prvních elektro skútrů, nedisponuje rekuperací energie.
V praxi to znamená, že při jízdě nedochází k přirozenému dobíjení baterií. Světla, odbočovací
světla též čerpají energii pouze ze zmíněných baterií. Dojezd je zcela závislý na stavu baterií
a jejich kapacity. Vzhledem ke stáří stroje je životnost baterií značně zkrácena. Také byla
zjištěna závada na náhonu tachometru, který nezobrazuje rychlost, závada odbočovacích
světel, ztráta funkčnosti zadního odpružení. Náhradní díly jsou téměř nesehnatelné a ceny
neúměrné ke stavu motocyklu (baterie cca 12 tis. Kč).
Diskuse: K jednotlivým položkám se v diskusi vyjádřili všichni přítomní členové komise doplněné
přizvanými pracovníky městského úřadu a navrhuje radě města přijmout toto usnesení.
Usnesení: Komise pro likvidaci majetku bere na vědomí základní informace k jednotlivým položkám a
navrhuje Radě města Beroun k tomu přijmout toto usnesení:
1) Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následné odepsání z
účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18.5.2020 v pořizovacích
cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 250.340,40
Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
2) Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou
likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 18.5.2020 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí celkem 752.751,19 Kč a zůstatková účetní cena je 338.170,05
Kč.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Celkem do 20 tis. Kč
Celkem nad 20 tis. Kč

250.340,40
752.751,19

Celkem

1.003.091,59

Majetek je v pořizovacích hodnotách a odepisován dle zákona o účetnictví. Oprávky u účtu 028
0000 jsou zaúčtovány v plné výši.

K bodu 4 – Návrh na odpis pohledávky – Paní Zdeny Kučerové ve výši 7.367,- Kč
Úkol z roku 2018. Po podrobné diskusi komise navrhuje provést odpis výše uvedené pohledávky.

K bodu 5 – Různé
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Další jednání komise se uskuteční 29.7.2020 od 15:00h.

Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 17:00 hodin.

Příloha: Sestava IT z VERY

Zapsal: Dominika Kulhánková

Ověřil: Ing. Josef Setnička

Předseda komise: Jiří Pokorný
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