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V Českých Budějovicích dne 12.3.2007

Rozhodnutí děkana Zdravotně sociální fakulty JU č.5/2007

Na základě doporučení škodní a likvidační komise ZSF JU ze dne 27.2.2007 rozhoduji

následovně:

1) Výsledky z inventur majetku k 31.10.2006

1.1. Majetek označený v inventuře majetku k 31.10.2006 jako chybějící:

Účet Inv. číslo Název Stř. Posl. umístění
Rok 
pořízení

Pořizovací 
cena

Zůst.cena k
31.10.06 

Důvod

9850 10-0001587/000 PC Abacus 7500 K 113 S7A 08.11.04 12 971,00 0,00 zcizený

9850 10-0002547/000 Flash Card 512 MB 100 PaedDr.Slomek 24.08.05 1 065,00 0,00 zcizená

Osobní zavinění nebylo zjištěno, rozhoduji neuplatňovat konkrétní hmotnou zodpovědnost.

1.2. Majetek označený při inventuře majetku k 31.10.2006 jako zastaralý, poškozený a nevyužitý.

1.2.1. Seznam majetku zastaralého a poškozeného určeného k odprodeji, popř.k fyzické likvidaci

- středisko Bechyně – drobný majetek mimo účetní evidenci:

( viz. tab. 1.2.1 v příloze, pořizovací cena 0,-Kč)

Rozhoduji o vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji či fyzické likvidaci dle návrhu využití.

Prodejní cena automobilu S135 GLX Forman bude stanovena na základě znaleckého posudku,

cena drobného nářadí byla stanovena celkem na 2 395,-Kč.

1.2.2. Seznam majetku zastaralého a poškozeného určeného k odprodeji popř. fyzické likvidaci

 - ostatní střediska – účetní evidence:

(viz. tab. 1.2.2 v příloze, pořizovací cena 1 457 863,29 Kč)

Rozhoduji o vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji ( vzhledem k opotřebení za symbolické

ceny ) či fyzické likvidaci dle návrhu využití.

Cena poškozené výpočetní techniky byla stanovena na základě znaleckého posudku na 100,-Kč –

1 000,-Kč za kus, cena poškozeného nábytku byla stanovena 50,-Kč za kus.

1.2.3. Majetek nevyužitý, označený při inventuře k 31.10.2006

- vybavení zasedací místnosti v  nemocnici, kde již výuka ZSF neprobíhá.

   (viz. tab.1.2.3 v příloze, pořizovací cena 253 267,20 Kč)

Rozhoduji o odprodeji tohoto majetku jako celku, cena bude navržena dle znaleckého posudku.
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2) Majetek  nefunkční a nevyužívaný označený k 1.2.2007:

2.1. Nevyužitelný nábytek, žaluzie a telefonní ústředna

 (viz. tab. 2.1 v příloze, pořizovací cena celkem 316 734,26 Kč)

Rozhoduji o odprodeji školního nábytku a žaluzií jako celku za cenu 8 000,-Kč (nábytek byl oceněn

znaleckým posudkem na 4 405,-Kč) a pronájmu telefonní ústředny.

2.2. Majetek zastaralý a poškozený

(viz. tab. 2.2 v příloze, cena celkem 13 581,43 Kč)

Rozhoduji o likvidaci drobného majetku dle návrhu.

                                                                     prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,v.r.

                   děkan fakulty




