ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
tel: +420 384 342 187, fax: +420 384 342 505
e-mail: jitka.filipkova@mesto-trebon.cz

OZNÁMENÍ
Město Třeboň zveřejňuje záměr dispozice s majetkem města, který rada města projednala na
svém zasedání dne 27.08.2019 (č. usnesení 576/2019-20)
__________________________________________________________________________

Záměr prodeje vozidel


Škoda Fabia RZ 2C9 7973 (rok výroby 2005) a Škoda Fabia RZ 3C1 3573 (rok výroby
2007).

____________________________________________________________________________
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 oprávnění 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.
- označení vozidla
- nabídkovou cenu, když minimální výši nabídkové ceny bude činit částka, která je
uvedena u jednotlivého vozidla.
- doklad o složení kauce.
Prohlídka předmětu prodeje (vozidel) bude probíhat dne 11.09.2019 v 16:00 h na parkovišti MěÚ
Třeboň (parkoviště za budovou MěÚ – zadní trakt).
Předmětem prodeje je:
Škoda Fabia RZ 2C9 7973
Rok výroby: 11/2005
Objem: 1390 cm3
Najeto: 176 249 km
Minimální nabídková cena: 20 000,00 Kč
Bližší popis viz příloha
Škoda Fabia RZ 3C1 3573
Rok výroby: 03/2007
Objem: 1390 cm3
Najeto: 216 151 km
Minimální nabídková cena: 25 000,00 Kč
Bližší popis viz příloha
Vozidla (předmět prodeje) budou prodána jednotlivě. 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.
Uchazeč zejména bere na vědomí, že předmět prodeje je po celkové stránce opotřebovaný a
některé jeho součásti jsou na konci životnosti. Případné vady na předmětu prodeje půjdou k tíži

kupujícího uchazeče (skutečnost, že se uchazeč nezúčastní prohlídky předmětu prodeje, na
uvedené nemá žádný vliv).
Kupující má povinnost složit kauci ve výši 1.000,- Kč na účet města Třeboně č. 60150603148389/0800. Při bezhotovostní platbě nejpozději poslední pracovní den před stanoveným
termínem pro podávání nabídek, tj. do 12.09.2019.
Při hotovostní platbě (na pokladně MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň) nejpozději do termínu
podání nabídek, tj. 13.09.2019 do 8.30 hod.
V případě uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem se kauce stává zálohou kupní ceny.
Ostatním účastníkům nabídkového řízení bude kauce vrácena do 7 pracovních dnů od
rozhodnutí o prodeji. V případě neuzavření smlouvy z důvodu na straně kupujícího (s vybraným
zájemcem) se složená kauce nevrací.
Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem:
„NEOTEVÍRAT – Prodej vozidla RZ …………….*.“ na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého
nám. 46/II, Třeboň, v termínu do 13.09.2019 do 08.30 h. Na obálku napište adresu odesílatele.
*uvést konkrétní registrační značku
Otevírání obálek proběhne v zasedací místnosti MěÚ Třeboň č. dveří 214 Palackého nám. 46/II,
Třeboň, 1. patro, dne 13.09.2019 v 9:00 h. Uchazeči, kteří ve stanovené lhůtě podali nabídky, se
mohou zúčastnit otevírání obálek.
Informace k prodeji vozidel:
Komise pro otevírání a hodnocení nabídek vyhodnotí jednotlivé podané nabídky a
s uchazečem, který podá nejvýhodnější nabídku, tzn. nejvyšší nabídkovou cenu, bude
uzavřena kupní smlouva. Uchazeč bude 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. Úhrada kupní ceny se rozumí připsání částky na účet města uvedený v kupní smlouvě
případně zaplacení částky na pokladně MěÚ Třeboň. Poté dojde do 1 pracovních dnů k předání
předmětu prodeje. O předání vozidla bude sepsán protokol o předání.
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 jakkoli
odůvodnit.
Případné bližší informace podáme a dotazy zodpovíme na tel. č. 384 342 187-8, odbor finanční
a majetkový, MěÚ Třeboň.
Vyvěšeno dne : 29.08.2019
K sejmutí dne : 13.09.2019
Dokument je zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce.
Otisk úředního razítka

ing. Alena Baštová v. r.
vedoucí odboru finančního a majetkového
Vyřizuje: Filípková

