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Poskytnutí informací 

 

    Obec Vedrovice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela datovou 
schránkou dne 02.03.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 
Sb.“), ve které Spolek „Za lepší Vedrovice“, (dále jen „žadatel“) žádá o poskytnutí informace 
 

týkající se proběhlé inventarizace za rok 2019. 
Konkrétně se jedná o informace týkající se: 

1. Soupisu majetku schváleného k vyřazení v rámci proběhlé inventury za rok 

2019. 

2. Vyčíslení hodnoty jednotlivých položek vyřazeného majetku v rámci proběhlé 

inventury za rok 2019. 

3. Jakým způsobem byl využit zmíněný vyřazený majetek. 

4. Jakým způsobem byl vyřazený majetek nabídnut třetím osobám (zveřejnění 

na úřední desce, vyhlášení místním rozhlasem a jiné v místě obvyklé 

způsoby). 

5. Jaká byla výše finančních příjmů obdržená z prodeje vyřazeného majetku. 
 

 

    Obec Vedrovice tuto žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., žadateli poskytuje požadované informace: 
 
Ad. 1:  
Soupis majetku schváleného k vyřazení 
 
Samostatné movité věci: 
(inventární číslo, název věci, pořizovací hodnota, důvod vyřazení, navržený způsob vyřazení) 
 
Inv.č.20001,Vrátek, cena 14.310,- Kč, nefunkční: likvidace do sběru 
Inv.č.20008, Interaktivní tabule, cena 151.413,- Kč, převedeno do MŠ a ZŠ Vedrovice 
Inv.č20014, Travní traktor s radlicí, cena 54.780,- Kč, nefunkční: likvidace  
Inv.č.20030, PC-sada uživatelské, cena 82.749,60 Kč, zastaralé, likvidace  
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
(inventární číslo, název věci, pořizovací hodnota, důvod vyřazení, navržený způsob vyřazení) 
 
Inv.č.19, Sada nádobí, cena 1.299,- Kč, rozbité: likvidace do sběru 
Inv.č.37, Pec vypalovací, cena  1.900,- Kč, nefunkční: likvidace: do sběru 
Inv.č.87, Obraz prezidenta, cena 240,- Kč, rozbitý: likvidace do sběru 
Inv.č.89, Podlahovina, cena 1.934,- Kč, poškozená: likvidace: do sběru 
Inv.č.180, Monitor Philips LCD, cena 11.781,- Kč, nefunkční: likvidace: do sběru 
Inv.č.220, Flipchart, cena 2.140,81 Kč, poškozený: likvidace: do sběru 
Inv.č.246, Stůl pod PC, cena 3.520,- Kč, poškozený: likvidace: do sběru 
Inv.č.247, RATIO žákovská židle, cena 1.117,- Kč, poškozená: likvidace: do sběru 
Inv.č.255, Postýlka Daily, cena 1.985,50 Kč, poškozená: likvidace: do sběru 
Inv.č.283, Trampolína, cena 4.389,- Kč, poškozená, likvidace: do sběru 
Inv.č.470, Stejnokroj Zaira, cena 1.422,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
Inv.č.471, Stejnokroj Zaira, cena 1.422,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
Inv.č.547, Baner,  cena  2.148,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
Inv.č.548, Baner, cena 2.148,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
Inv.č.560, Savicové půlšroubení, cena 1.131,- Kč, poškozené, likvidace: do sběru 
Inv.č.597, Meteostanice, cena 6.490,- Kč, nefunkční, likvidace: do sběru 
Inv.č.638, Vánoční řetěz, cena  1.599,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
Inv.č.673, Rukavice Penelope, cena 1.049,07 Kč, poškozené, likvidace: do sběru 
Inv.č.675, Tiskárna HP, cena 1.653,- Kč, nefunkční, likvidace: do sběru 
Inv.č.808, Telefon Huawei, cena 3.495,- Kč, poškozený, likvidace: do sběru 
 

Ad. 2: Hodnota jednotlivých položek je uvedena v soupisu majetku 
 

Ad. 3: Interaktivní tabule byla převedena do MŠ a ZŠ Vedrovice. Funkční kusy z PC-sady 
uživatelské jsou uloženy na OÚ, jako rezervní PC k využití pro potřeby OÚ. 
 

Ad. 4: Vyřazený majetek nebyl nabídnut třetím osobám 
 

Ad. 5: S ohledem na předchozí informaci finanční příjem z vyřazeného majetku nebyl. 
 
 
 

S pozdravem  
 
 
  

      
  

 
 
 
 
 
 
 Richard Janderka 
      starosta 

 

 
Otisk 

úředního 
razítka 


		2020-03-17T16:45:52+0000
	 (Licence: Obec Vedrovice)
	Not specified




