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Seznam majetku
David Skopal nar. 1.10.1972, IČ 11190558,
bytem i sídlem Na Sídlišti 208, 783 49 Lutín
Podklad pro soupis majetkové podstaty
datum poř.
č. popis
1 střešní nosič cca 120 cm plastový černý
rošt do postele lamelový, polohovací, rozměry
2 nezjištěny
hoblovka – výrobce nezjištěn, zelená, funkčnost
3 nezjištěna, podle prohlášení ID na náhradní díly
pásová bruska , zelená, výrobce ROSEV, funkčnost
4 nezjištěna
5 formátovací pila Kusing, funkční,
6 popelnice plastová, černá
7 přepravky plastové á 20 Kč/ks
8 zbytky z výroky – kování
9 zbytky z výroby – dřevo
10 rošt postelový – laťový (složeno), stav nezjištěn
½ palety dlažba betonová zámková- kostky cca
11 8x10x6 cm , cca 7-8 m2, á 50 kč/m2
12
vozík dílenský plošina s madlem– na hotové výrobky,
13 zakázková výroba
14 PC – skříň, nefunkční, pořízeno před rokem 2010
15 monitor CRT – nefunkční
16 monitor LCD 14“, nefunkční
tiskárna multifunkce poř. před rokem 2010,
17 nefunkční, na ND
18 nádobí – bezcenné
plynová varná deska, zn. AMICA, k zabudování, typ
PGINGp4.OzpZtAB, model IN 6610 GCB, z
19 reklamace, nefunkční
20 regál, zakázková výroba cca 80x190 cm
21 zbytky z výroby – kování – soubor
zbytky z výrony – spojovací materiál (vruty, hřebíky,
22 atd. ) soubor
23 zbytky z výroky -ostatní
24 regál k přimontování na zeď, cca 80x180cm
25 křeslo čalouněné červené, poškozeno – bezcenné
26 radiátor plechový šířka cc 50cm -demontováno
27 excentrická bruska Bosch, funkční
ruční nářadí, dílenské – mix (kladiva, šroubováky,
28 kleště, atd)
zbytky z výroky – podložky, pomocný materiál k
29 výrobě ½ krabice
zbytky z výroby, spojovací materiál mix, netříděno 4
30 krabice
stříkací pistole stojanová bez kompresoru, funkčnost
31 nezjištěna
32 kolo dámské ¾ zn. Joko, červené
33 šatní skříň kovová modrá (dvojskříň)
posypový vozík na sůl, plastová nádoba, poškozeno
34 (prasklý plast) cca 30l
35 rotační leštička na podlahy elektrická, nefunkční
zbytky z výroky – lišty nábytkové (hrany) mix,
36 netříděno
37 regál, zakázková výroba cca 80x190 cm
38 stojan na hotovou výrobu
39 kotouč k okružní pile – použitý
40 rošt do postele lamelový, pevný rozměry nezjištěny
41 lednice kombinace 170cm,
42 šatní skříně, uzamykatelné + klíče
43 mikrovlnná trouba
44 úklidový vozík
45 lavice – tmavě hnědá

poř. cena ks

aktuální cena /
odhad
umístění
1
150,00 Kč venkovní sklad
1

200,00 Kč venkovní sklad

1

1 000,00 Kč venkovní sklad

1 5 000,00 Kč venkovní sklad
1 10 000,00 Kč venkovní sklad
1
200,00 Kč venkovní sklad
16
320,00 Kč venkovní sklad
0,00 Kč venkovní sklad
0,00 Kč venkovní sklad
1
10,00 Kč venkovní sklad
350,00 Kč dvůr

2
1
1
1

500,00 Kč hala
0,00 Kč kancelář
0,00 Kč kancelář
0,00 Kč kancelář

1

0,00 Kč kancelář
0,00 Kč kancelář

1
5

0,00 Kč kancelář
500,00 Kč sklad
50,00 Kč sklad

1
1
1
1

100,00 Kč kancelář
10,00 Kč hala
10,00 Kč hala
1
1
2

150,00 Kč malá hala
150,00 Kč malá hala
200,00 Kč malá hala

1
1

100,00 Kč malá hala
10,00 Kč malá hala

1
2
1

10,00 Kč malá hala
200,00 Kč sklad barev
400,00 Kč malá hala
10,00 Kč kancelář

1
1
pozn. přísl. haly
1
1
1
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50,00 Kč sklad
50,00 Kč sklad
100,00 Kč sklad
0,00 Kč kancelář
10,00 Kč kancelář
250,00 Kč kancelář

80,00 Kč chodba haly
80,00 Kč šatna
šatna 100,00 Kč šatna
250,00 Kč chodba haly
300,00 Kč vstupní hala RD

soubor-hala
kolky 1x á 50 kč 1x á 20 kč- neprodejné – stará
63 emise, která se již neobchoduje

odvezeno
0,00 Kč správcem

2

20 900,00 Kč

celkem
Sepsal:
V Třebčíně dne 12.11.2019

……………………….
Mgr. Bohdana Šocová
ins. správce
V Třebčíně 12.11.2019
Prohlašuji, že tento soupis je správný a úplný

……………………….
David Skopal
ins. dlužník
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