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Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - OM
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
provést fyzickou likvidaci a vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné dlouhodobý hmotný
majetek pod názvem schodišťová plošina SP 150, která byla pořízena v roce 2008 v pořizovací ceně Kč 215.970,(slovy: Dvěstěpatnácttisícdevětsetsedmdesát korun českých) a je evidována jako součást bytového domu č.p.
2802, Ul. Žižkova – inventární číslo 1147. Tato plošina již nevyhovuje současným normám a v současné době není
využívána žádným z nájemců toto domu. Oprava nebo repase plošiny by byla nerentabilní.
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Důvodová zpráva
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - OM
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné předložil v souladu s článkem 7 Směrnice pro hospodaření
s majetkem Likvidační komisi k projednání dne 15.04.2019 návrhy na vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku z evidence a účetnictví statutárního města Karviné.
Likvidační komise doporučila fyzickou likvidaci schodišťové plošiny SP 150, zařízení pro osoby se
sníženou pohyblivostí, která byla pořízena v roce 2008 v pořizovací ceně Kč 215.970,- (slovy:
Dvěstěpatnácttisícdevětsetsedmdesát korun českých), která je evidována jako součást bytového domu
č.p. 2802, Ul. Žižkova – inventární číslo 1147. Tato plošina již nevyhovuje současným normám a
v současné době není využívána žádným z nájemců toto domu. Oprava nebo repase plošiny by byla
nerentabilní.
Dne 15.05.2019 Rada města Karviné na své 14. schůzi usnesením č. 497 doporučila Zastupitelstvu
města Karviné provést fyzickou likvidaci a vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města
Karviné dlouhodobý hmotný majetek pod názvem schodišťová plošina SP 150, která byla pořízena
v roce 2008 v pořizovací ceně Kč 215.970,- (slovy: Dvěstěpatnácttisícdevětsetsedmdesát korun
českých) a je evidována jako součást bytového domu č.p. 2802, Ul. Žižkova – inventární číslo 1147.
Tato plošina již nevyhovuje současným normám a v současné době není využívána žádným z nájemců
toto domu. Oprava nebo repase plošiny by byla nerentabilní.
Odbor majetkový na základě doporučení Likvidační komise a Rady města Karviné doporučuje
Zastupitelstvu města Karviné provést fyzickou likvidaci a vyřadit z evidence majetku a účetnictví
statutárního města Karviné dlouhodobý hmotný majetek pod názvem schodišťová plošina SP 150, která
byla pořízena v roce 2008 v pořizovací ceně Kč 215.970,- (slovy: Dvěstěpatnácttisícdevětsetsedmdesát
korun českých) a je evidována jako součást bytového domu č.p. 2802, Ul. Žižkova – inventární číslo
1147. Tato plošina již nevyhovuje současným normám a v současné době není využívána žádným
z nájemců toto domu. Oprava nebo repase plošiny by byla nerentabilní.
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