ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
tel: +420 384 342 140, fax: +420 384 342 505
e-mail: martina.juzova@mesto-trebon.cz

OZNÁMENÍ
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zveřejňuje město
Třeboň záměr dispozice s majetkem města, které rada města projednala na svém zasedání dne
28.05.2019 (usnesení RM č. 368/2019-15), dne 16.07.2019 (usnesení RM č. 504/2019-18) a dne
27.08.2018 (usnesení RM č. 581/2019-20)
____________________________________________________________________________
 prodej dřevní hmoty vzniklé kácením stromů na pozemcích ve vlastnictví města Třeboně
dočasně uložených v bývalém areálu Technických služeb Třeboň s.r.o. (ul. Novohradská,
parc. č. 91/1), a to formou obálkové soutěže, když minimální výše kupní ceny hrání ze směsi
listnatého palivového dřeva s největším procentuálním zastoupením dubu a břízy, minimálně
pak další druhy (osika, vrba, olše) o celkové výměře 141 prm bude činit 250,00 Kč/prm + DPH
dle platných právních předpisů.
____________________________________________________________________________
Zájemci o koupi předloží nabídky s těmito údaji:
identifikační údaje zájemce




u fyzické osoby - jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail,
u podnikající fyzické osoby - úředně ověřený doklad o oprávněni k výkonu této činnosti
(např. osvědčení, výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců), telefon, e-mail,
u právnické osoby - název, IČ, sídlo, aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší
3 měsíců, telefon, e-mail.

nabídkovou cenu, když minimální výši nabídkové ceny bude činit částka 250,00 Kč/prm + DPH
dle platných právních předpisů.
Prohlídka předmětu prodeje (dřevní hmoty) proběhne dne 10.09.2019 v 15:00 h na místě uložení.
Se stavem předmětu prodeje se uchazeč seznámí v den prohlídky. Stav předmětu prodeje
tak bude uchazeči znám a tento stav bude uchazeč ke dni uzavření kupní smlouvy přijímat,
a to ve stavu v jakém se bude nacházet, jak stojí a leží. Případné vady na předmětu prodeje
půjdou k tíži kupujícího uchazeče (skutečnost, že se uchazeč nezúčastní prohlídky
předmětu prodeje, na uvedené nemá žádný vliv).
Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem: „NEOTEVÍRAT
- Prodej dřevní hmoty" na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň,
v termínu do 16.09.2019 do 08.00 h. Na obálku napište adresu odesilatele.
Otevírání obálek proběhne v zasedací místnosti MěÚ Třeboň, odbor rozvoje a investic,
č. dveří 227, Palackého nám. 46/II, Třeboň. 1. patro, dne 16.09.2019 v 9:00 h. Uchazeči, kteří ve
stanovené lhůtě podali nabídky, se mohou zúčastnit otevírání obálek.

Informace k prodeji dřevní hmoty:
Komise pro otevírání a hodnocení nabídek vyhodnotí jednotlivé podané nabídky a to tak,
že bude vypracováno pořadí uchazečů, když první v pořadí bude ten uchazeč, který podá
nejvýhodnější nabídku, tzn. nejvyšší nabídkovou. Uchazeči budou mít povinnost uzavřít
kupní smlouvu do třech dnů ode dne výběru nejvýhodnější nabídky a uhradit kupní cenu
v termínu do 5 dnů od podpisu kupní smlouvy. Poté dojde do 3 pracovních dnů k předání
předmětu prodeje. Pokud uchazeč shora uvedené povinnosti nesplní (např. neuzavře
kupní smlouvu nebo neuhradí kupní cenu), bude osloven uchazeč, který nabídl jako další
v pořadí nejvýhodnější nabídkovou cenu. O předání dřevní hmoty bude sepsán protokol o
předání. Město Třeboň nezajišťuje nakládku ani odvoz.
Město Třeboň si vyhrazuje právo zrušit obálkovou soutěž, přičemž tuto skutečnost nemusí jakkoli
odůvodnit.
Město Třeboň si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, přičemž tuto skutečnost nemusí
jakkoliv odůvodnit.
Případné bližší informace podáme a dotazy zodpovíme na tel. č, 384 342 140, odbor rozvoje a
investic, MěÚ Třeboň, nebo na e-mailové adrese: martina.juzova@mesto-trebon.cz.
V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem obce má každý občan právo vznést připomínky,
návrhy, náměty a žádosti ve lhůtě ode dne zveřejnění záměru, tj. od 29.08.2019 do 16.09.2019,
a to písemně odboru rozvoje a investic Městského úřadu Třeboň.

Vyvěšeno dne: 29.08.2019
K sejmutí dne: 16.09.2019
Dokument je zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Hajna, v. r
vedoucí odboru rozvoje a investic.

Vyřizuje: Ing. Martina Jůzová

