
Zápisč. 1/2021 ze schůzky Likvidační komise Rady Městskéčásti
Praha - Dolní Chabry konanédne6.12. 2021

Přítomni:
Členové: Mgr. Lenka Drdová

Jan Vokurka
Bc. Ivana Čejková
Martina Bahou Procházková
Milan Buryška

Omluveni: /
Zahájení komise: v 9:30 hodin

Program:
1 Jmenování předsedy Likvidační komise
II.©Návrhy na vyřazení
III.©UsneseníI. Jmenování předsedy Likvidační komise

Předsedou Likvidační komise byla navržena referentka správy majetku paní Martina Bahou
Procházková.

1. PC HP ProDesk 400, invent, číslo 715, datum pořízení 28.3.2014 v pořizovací
hodnotě 15.233,90 Kč, na účtu 028 (DDHM).
Osobní počítač je dlouhodobě používanýs nepodporovaným operačním systémem,
má slabý výkona zastaralý HW; upgrade by byl nerentabilní - viz Diagnostika -
posouzení zařízení od společnosti RCOM.cz s.r.o. ze dne 25.11.2021.
Komise navrhuje osobní počítač vyřadit a odvést na sběrný dvůr jako elektronický
odpad.

2. PC HP ProDesk 400, invent. číslo 718, datum pořízení 12.6.2014 v pořizovací hodnotě
18.095,55 Kč, na účtu 028 (DDHM).
Osobní počítač je dlouhodobě používaný s nepodporovaným operačním systémem,
má slabý výkona zastaralý HW; upgrade bybyl nerentabilní - viz Diagnostika -
posouzení zařízení od společnosti RCOM.cz s.r.o. ze dne 25.11.2021.
Komise navrhuje osobní počítač vyřadit a odvést na sběrný dvůr jako elektronický
odpad.

3. PCHP Pro 3500 SERIES MT, invent.číslo 703, datum pořízení 27.6.2013 v pořizovacíhodnotě 14.062,- Kč, na účtu 028 (DDHM).
Osobní počítač je dlouhodobě používaný s nepodporovaným operačním systémem,
má slabý výkon a zastaralý HW; upgrade by byl nerentabilní - viz Diagnostika -
posouzení zařízení od společnosti RCOM.cz s.r.o. ze dne 25.11.2021.
Komise navrhuje osobní počítač vyřadit a odvést na sběrný dvůr jako elektronický
odpad.

4. PC HP Compag 8000Elite, invent. číslo 751A, datum pořízení 16.10.2016 v pořizovací
hodnotě 21.986,40 Kč, na účtu 028 (DDHM).



v

Osobní počítač je dlouhodobě používaný s nepodporovaným operačním systémem,
má slabý výkona zastaralý HW; upgrade by byl nerentabilní - viz Diagnostika -
posouzení zařízení od společnosti RCOM.cz s.r.o. ze dne 25.11.2021.
Komise navrhuje - osobnípočítač vyřadit a odvést na sběrný dvůr jako elektronický
odpad.

5 Tiskárna Canon PIXMA MG5750 - černá, invent. číslo 1444, datum pořízení
20.11.2018v pořizovací hodnotě 2.286,90 Kč, vedenéna účtu 902 (JDDHM).
Tiskárna je poškozená, oprava by převyšovala pořizovací hodnotu - nerentabilní
oprava.
Komise navrhuje tiskárnu vyřadit - odvést na sběrný dvůr jako elektronický odpad.

6. Monitor ACER model V178, invent. číslo 611a, 611b a 611c, datum pořízení 5.12.2008
v pořizovací hodnotě za 1 ks/3.301,06 Kč, celkem za 3 ks 9.903,18 Kč, na účtu 028
(DDHM).
Monitory jsou nedostatečné, vzhledem k potřebám rozlišení a velikosti zobrazení,
vzhledem k ceně a stáří doporučujeme vyřadit.
Komise navrhuje monitory odvést na sběrný dvůr jako elektronický odpad.

b) Pouliční nástěnky, volební zástěny, kovová registratura, nástavec stolu-pult,
kancelářské křeslo

7. Nástěnky v ulici U Václava (2 ks) - invent. číslo 574, datum pořízení 9.5.2006
v pořizovací hodnotě za 1ks /20.330,50 Kč, celkem za 2 ks 40.661,- Kč, na účtu 028 -
00 19 (DDHM).
Nástěnky jsou poškozené z důvodu klimatických vlivů a jejich oprava je nerentabilní,
z bezpečnostního hlediska nevyhovující..
Komise navrhuje nástěnky vyřadit - odvoz na sběrný dvůr.

8. Nástěnka v ulici Pod Zámečkem - invent. číslo 575, datum pořízení 06.06.2006,Vpořizovací hodnotě 35.938,- Kč, vedené na účtu 028 -00-19 (DDHM).
Nástěnka je poškozená z důvodu klimatických vlivů a její oprava je nerentabilní,
z bezpečnostního hlediska nevyhovující.
Komise navrhuje nástěnku vyřadit - odvoz na sběrný dvůr.

9. Nástěnkav ulici Osecká - invent. číslo 587, datum pořízení 5.2.2007, v pořizovací
hodnotě 39.913,- Kč, vedené na účtu 028 00 (DDHM).
Nástěnka je poškozená z důvodu klimatických vlivů a její oprava je nerentabilní,
z bezpečnostního hlediska nevyhovující.
Komise navrhuje nástěnku vyřadit - odvoz na sběrný dvůr.

10. Kovové nástěnkyv ulici U Váhy a Ulčova (4 ks) - invent.číslo 590, datum pořízení
16.7.2007, v pořizovací hodnotě 1 ks/20.021,75 Kč, celkem za 4 ks 80.087,- Kč, na účtu
028-00-19 (DDHM).
Nástěnky jsou poškozené z důvodu klimatických vlivů a jejich oprava je nerentabilní,
z bezpečnostního hlediska nevyhovující..
Komise navrhuje nástěnkyvyřadit - odvoz na sběrný dvůr.

11. Kovová nástěnka v ulici V Kratinách - invent. číslo 591, datum pořízení 30.3.2007,
v pořizovací hodnotě 17.850,- Kč, vedené na účtu 028-00-19 (DDHM).
Nástěnka je poškozená z důvodu klimatických vlivů a její oprava je nerentabilní,
z bezpečnostního hlediska nevyhovující.
Komise navrhuje nástěnku vyřadit - odvoz na sběrný dvůr.



12. Volební zástěna - invent.číslo 485, datum pořízení 16.11.1998, v pořizovací hodnotě
za 1 ks/4.229,- Kč celkem za 4ks 16.916,- Kč, vedené na účtu 028-19 (DDHM).
Volební zástěny jsou z důvodu stáří opotřebené, oprava je nerentabilní.
Komise navrhuje nástěnku vyřadit - odvoz na sběrný dvůr

13. Kovová registratura - invent. číslo 480, datum pořízení 29.10.1985, v pořizovací
hodnotě 4.470,- Kč, vedené na účtu 028 (DDHM).
Kovová registratura je zdůvodu stáří opotřebená, nevyhovující a oprava je
nerentabilní.
Komise navrhuje kovovou registraturu vyřadit - odvoz na sběrný dvůr

14. Nástavec stolu - pult - invent. číslo 695, datum pořízení 24.4.2012, v pořizovací
hodnotě 7.675,- Kč, vedené na účtu 028 (DDHM)
Nástavec stolu je poškozený a oprava je nerentabilní,
Komise navrhuje vyřadit - použít na opravu jiného nábytku.

15. dr :

©) Požeráková výpusťa veřejné osvětlení před ZŠ Spořická
16. Požerákovávýpusť - invent. číslo 452, datum pořízení 1.1.1994, v pořizovací hodnotě

5.590,- Kč, vedenéna účtu 028 (DDHM).
Na základě Usnesení ZHMP č. 23/24 ze dne 21.1.2021 byla požeráková výpusť
předána zpět do správy hl. m. Praze, Protokol číslo PP/36/02/68/2021 ze dne
2.11.2021.

17. Veřejné osvětlení - invent. číslo 596, v pořizovací hodnotě 4.179,- Kč, vedené naúčtu
028 (DDHM).
Veřejné osvětlení bylo odstraněno během rekonstrukce ZŠ Spořická,

III. Usnesení:
Komisenavrhuje RMČ jmenovat předsedou likvidační komise referentku správy majetku
paní Martinu Bahou Procházkovou, dále schválit vyřazení nefunkčního, morálně
zastaralého a poškozeného majetku z účetní a majetkové evidence a to dle Zápisu č. 1/2021
ze schůzky Likvidační komise RMČ konané dne 6.12.2021 a to ve výši 332 560,03 Kč,
vedené na účtu 028 (DDHM)a 2 286,90 Kč, vedenéna účtu 902 (JDDHM).
Pracovníci úklidu obce ÚMČzajistí odvoz výše uvedeného majetku na sběrný dvůr, kdebude dle druhu odpadu předánk likvidaci,

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi.se: 0

Předseda komise:

Členové komise:

—
Zapsala: Martina Bahou Procházková, dne6. prosince 2021, ukončení komise v 10.00 hod.



PREZENČNÍ LISTINA

Schůzky „LIKVIDAČNÍ KOMISE“

Konané dne 6, prosince 2021

Předseda komise:

Členové likvidační komise.

V Praze dne: 6. prosince 2021


