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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKODNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE 
Pořadové číslo 5-2/2022 

 

Dne 11.07.2022 zasedala Škodní a likvidační komise (dále jen „ŠLK“) ve složení: 

 

Předseda ŠLK: Simona Zmatlíková 

Členové ŠLK: Nikola Pluhařová, Eva Šeráková, Vladimír Kubíček 

Omluveni byli: Radek Najman 

 

Průběh jednání: 

 
Projednáváno bylo pokračování Škodní a likvidační komise s pořadovým číslem 5/2022.  
 
Na základě závěru ŠLK a souhlasu ředitele Kanceláře TA ČR byl nepotřebný majetek 

nabídnut k dispozici ostatním státním institucím, a to zveřejněním na stránkách Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových.   

 
O část tohoto majetku projevila zájem ZŠ a MŠ Chýně a ZŠ a MŠ Dolní Hbity, kterým byl na 

základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu předán majetek uvedený 
v příloze č.1 a č.2 tohoto Zápisu. 

 
 O zbylý majetek zájem nikdo neprojevil. Detailní soupis tohoto majetku je uveden 

v příloze č.3 tohoto Zápisu. 
 
 
 

Závěr a návrh ŠLK:  
 
Komise navrhuje řediteli Kanceláře TA ČR souhlasit s tím, aby byl zbylý majetek, o který 
neprojevil nikdo zájem a jež je uvedený v příloze č.3 tohoto Zápisu, nabídnut na stránkách 
TA ČR a na intranetu TA ČR k odprodeji široké veřejnosti. Tento majetek bude zveřejněn 
ve formě seznamu v tabulce (příloha č.3 tohoto Zápisu), a to po dobu 14-ti dní. Kdo bude 
mít o majetek zájem, bude muset tabulku stáhnout, u vybraného majetku navrhne částku, 
za kterou je ochoten daný majetek koupit a vyplní údaje o své osobě či organizaci a takto 
vyplněnou tabulku zašle zpět TA ČR na zvolenou emailovou adresu. Po uplynutí doby 
zveřejnění zasedne znovu ŠLK, vyhodnotí nabídky a určí další postup. 
 

 

 

 

 

Podpisy členů ŠLK: 

 

 

člen ŠLK…………………….…………     člen ŠLK……………………………………… 
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člen ŠLK……………………………….     člen ŠLK – tajemník.......………………… 

 

    ……..………….………………….............. 

      předseda ŠLK 

 

 

Zápis vyhotovil:  ……..………….………………….............. 

Datum vyhotovení zápisu: 11. 7. 2022 

 

 

 

 

 

Stanovisko ředitele Kanceláře TA ČR: 

 

s návrhem ŠLK - souhlasím 

  - nesouhlasím 

 

 

 

 

 

Datum: …………………………………………...   ……..………………………………………. 

              ředitel Kanceláře TA ČR  

buncek
Přeškrtnutí
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