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KARLOVARSKÝ KRAJ
 Komise pro likvidaci nepotřebného majetku 
Rady Karlovarského kraje 


U s n e s e n í
z 12. zasedání Komise pro likvidaci nepotřebného majetku Rady Karlovarského kraje
konaného dne 14.03.2012 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : Václav Mleziva, Jiří Brož, Anna Klímová, Stanislav Pochman, Bohumil Petrach,
                   Ing. Vojtěch Skopový, Miroslav Volf

Omluveni : Jiřina Skálová, Ing. Jaroslav Špička

Neomluveni: -------  

Ostatní zúčastnění: Mgr. Jaroslav Borka, Šárka Neckářová


Jednání zahájil v 15.00 hod.  a ukončil v 15.45 hod. předseda Václav Mleziva Komise pro likvidaci nepotřebného majetku Rady Karlovarského kraje.

Členové Komise pro likvidaci nepotřebného majetku Rady Karlovarského kraje schválili následující program:

	Zahájení
	Likvidace majetku – viz přiložená tabulka

Diskuse
	Analýza potřeb Karlovarského kraje
	Závěr


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Předseda zahájil jednání komise a přivítal všechny členy komise


Likvidace movitého majetku 
 
       
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
- mycí stroj Winterhallter
- stroj je nefunkční, zastaralý, již neexistují náhradní díly


Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
- osobní automobil mikrobus FIAT DUCATO 10SC TDs
- vozidlo je hluboce zkorodované, nevyhovující, bez STK, náklady na opravu dle sdělení autoservisu by bylo cca 35.000 – 40.000,-- Kč, bez záruky 

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
- Elektrokardiograf Cardiovit AT5
- přístroj je nefunkční, závada je ve zdrojové části elektroniky, oprava neekonomická
 
       Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace             
       - Radiostanice Kenwood
       - dle stupně a typu poškození je oprava neekonomická

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace   
- Software pro Medax
- SW nesplňuje aktuální požadavky na záznamový systém SW
  
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
- Záznamové zařízení Medax
- zařízení má vadný zdroj i pevný disk, oprava je nerentabilní

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
- Osobní automobil Škoda Favorit
- vozidlo má najeto 150 000km a je v současné době provozu neschopné, bez STK, zkorodované

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
- Telefonní ústředna Acatel 
- ústředna má nefunkční linkový vstup, oprava je vzhledem ke stáří neekonomická



           


Vzhledem k tomu, že z předložených podkladů byly požadavky na vyřazení dostatečně podložené, nebylo v rámci diskuse žádných připomínek.

Komise bere na vědomí Analýzu potřeb Karlovarského kraje.

Předseda poděkoval všem za účast na jednání a ukončil jednání komise.
  

 

Usnesení č. 12 /03/12


Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit likvidaci movitého majetku specifikovaného v přiložené tabulce.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne: 16. 3. 2012

Zapisovatel/ka   Šárka Neckářová                                    ………………………..


									
                                                                                         …….. ………………….

                                                                                     Václav Mleziva, předseda komise v.r.
	Komise pro likvidaci nepotřebného majetku  Rady Karlovarského kraje




Příloha: 

1.Tabulka likvidovaného majetku

                                                

