2

file_0.jpg


file_1.wmf

KARLOVARSKÝ KRAJ
 Komise pro likvidaci nepotřebného majetku 
Rady Karlovarského kraje 


U s n e s e n í
z 13. zasedání Komise pro likvidaci nepotřebného majetku Rady Karlovarského kraje
konaného dne 04.07.2012 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : Václav Mleziva, Anna Klímová, Bohumil Petrach, Ing. Vojtěch Skopový, Miroslav  Volf, Jiřina Skálová, Ing. Jaroslav Špička

Omluveni : Jiří Brož, Stanislav Pochman

Neomluveni: -------  

Ostatní zúčastnění: 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
Závěr


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:


Předseda zahájil jednání komise a přivítal všechny členy komise


Likvidace movitého majetku 
 
       
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
- Škoda Fabia Combi N1 – RZ 1K9 6594, VIN TMBJW16Y364631560
- vozidlo je havarované, totální škoda, navrženo k ekologické likvidaci či likvidaci prodejem


Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
- Daltec jalovárna krmná linka
- majetek neplní svou funkci, je zkorodovaný, navržený k likvidaci - případný odvoz a prodej do sběrných surovin 

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
- Krmná linka selata
- linka je zkorodovaná, navržena k likvidaci - případný odvoz a prodej ve sběrných surovinách
 
 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
       - Dojírna Clauhan
       - dle stupně, typu poškození a stáří je majetek silně zkorodován, neprodejný, navržený k likvidaci 

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
- Traktor Zetor 7745 
- jedná se o krádež, šetřeno Policií ČR – dne 30.12.2011 případ odložen, majetek navržený  k vyjmutí z majetkové evidence příspěvkové organizace
  
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
- Počítač k postřikovači H 4000
- jedná se o krádež, šetřeno Policií ČR – dne 30.12.2011 případ odložen, majetek navržený  k vyjmutí z majetkové evidence příspěvkové organizace

Hotelová škola Mariánské Lázně
- Myčka nádobí Hobart 
- myčka je nefunkční, vyčíslení ceny oprav cca 70.000,-- Kč, oprava je tudíž neekonomická, navržena k likvidaci

Hotelová škola Mariánské Lázně
- PC Office soubor 10 ks 
- dle odborného posouzení je soubor počítačů nefunkční, zastaralý a navržen k likvidaci

           


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

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

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






 


Usnesení č. 13 /07/12


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


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne: 09.07.2012

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


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

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




Příloha: 

1.Tabulka likvidovaného majetku

                                                

