Komise pro likvidaci majetku

Zápis č. 3/2021
zjednání komise pro likvidaci majetku, konaného dne 17. 5. 2021
od 15:00 hodin v zasedací místnosti A208

Přítomni:

Členové komise: Jiří Pokorný, Alexandr Vodička, Ing. Josef Setn Íčka,
Omluven: Mgr. Tomáš Petříček

Zapisovatel: Dominika Kulhánková

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Setnička

Host: Ing. Pavel Moucha, vedoucí odboru hospodářské správy
Program jednání:

1.

Zahájení

2.
3.

Informace z jednání rady města
Odprodej majetku města

4. Různé

Jednání

K bodu 1 -Zahájení

Jednání komise zahájil a dále řídil její předseda Jiří Pokorný, který určil zapisovatelkou 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.

3 pro - O proti - O zdržel se

K bodu 2 - Informace z jednánírady města

Předseda komise informoval o závěrech RM, týkající se fyzické likvidace majetku města v pořizovacích

cenách do 20 tisíc a nad 20 tisíc.

1) Rada města souhlasila usnesením č. 164/66/RM/2021 bod l. dne 28.4.2021 s fyzickou likvidací

majetku v pořizovacích cenách do 20 tisíc Kč.

2) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 164/66/RM/2021 bod II. dne 28.4.2021
souhlasit s fyzickou likvidací majetku v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč.
3) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 164/66/RM/2021 bod lil. dne 28.4.2021
souhlasit s fyzickou likvidací majetku u příspěvkové organizace města DPPD v pořizovací ceně nad 20
tisíc Kč.

4) Rada města vzala na vědomí usnesením č. 164/66/RM/2021 bod IV. dne 28.4.2021 zápis č. 2/2021

zjednání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 8.4.2021.

Usnesení: Komise pro likvidaci majetku bere na vědomí informace z jednání rady města.

Hlasování: 3 pro - O proti - O zdržel se

K bodu 3 - Návrh majetku města k odporodeji
Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesla tajemnice Dominika Kulhánková, která předložila
protokol o neupotřebitelnosti s odůvodněním, proč je majetek navržen k likvidaci výkupem na náhradní

díly.

Inventární
číslo
1

644420

Název

Pořizovací
cena

Auto Škoda Fabia Ambiente

241.694,-

Zůstatková
účetní cena

60.428,-

Datum

pořízeni
20. 12. 2005

Bod 1 - Bylo provedeno ocenění ojetého vozidla a posouzení jeho technického stavu autorizovaným
servisem. Na základě odborného posudku této firmy provádějící servis a prodej ojetých vozů Škoda byla
navržena výkupní cena 8. 264,- Kč bez DPH. Zůstatková účetní

cena je uvedena na základě nastavení

účetní odpisové skupiny a prováděných ročních odpisech. Ty jsou v případě osobních automobilů 20 let.
Podrobné vysvětlení k tomuto bodu podal vedoucí odboru hospodářské správy Ing. Pavel Moucha.

Usnesení: Komise pro likvidaci majetku bere na vědomí základní informace k této položce a
navrhuje Radě města Beroun k tomu přijmout toto usnesení:

Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s odprodejem
majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne
17. 5. 2021 v pořizovací ceně nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného
majetku činí 241.694,- Kč a zůstatková účetní cena je 60.428,- Kč.

Hlasování: 3 pro - O proti - O zdržel se

Majetek je v pořizovacích hodnotách a odepisován dle zákona o účetnictví. Oprávky u účtu 028

0000 jsou zaúčtovány v plné výši.

K bodu 4 - Různé

Rada města Beroun vzala na vědomí usnesením 6. 187/67/RM/2021 ze dne 12. 5. 2021 rezianaci

funkci člena Komise pro likvidaci majetku pana Jana Lemfelda.
Komise bere informaci na vědomí.

Hlasování: 3 pro - O proti - O zdržel se

Další jednání komise se uskuteční 18.8. 2021 od 15:00h.

Po vyčerpání programu předseda komise ukončil jejíjednání v 16:00 hodin.

Zapsala: Dominika Kulhánková

Ověřil: Ing. Josef Setnička

Předseda komise: Jiří Pokorný

na

