Městys Chudenice
PRAVIDLA PRO PRODEJ
speciálního hasičského vozidla tov. zn. TATRA 815 CAS 32, SPZ: KT-70-47
- veřejnou obálkovou metodou -

1. Předmět prodeje
1) Tatra 815 CAS 32, datum první registrace 5.11.1985, VIN: 29801-127, palivo nafa, objem
válců 19.000 cm3, výkon 235kW, počet míst k sezení 4, počet náprav 3, celková hmotnost
22.390 kg , objem cisterny 8.200 l, výkon čerpadla 3.200 l/min, ujeto na tachometru 24.211
km, STK do 1.6.2020, původní stav - pouze odstraněny nádrže na pěnidlo, stav odpovídá věku
a běžnému používání, vozidlo je plně funkční a je zařazeno do výjezdu JSDH Chudenice.
K prodeji pouze se základní povinnou výbavou vozidla.

2. Podmínky prodeje
1) Prodej bude proveden vyhlášením Záměru prodeje veřejnou obálkovou metodou (dále jen
„prodej“).
2) Rozhodujícím kritériem je výše ceny vč. DPH, kterou zájemce nabídne.
3) Nejnižší možná nabídka je 250. 000,- Kč.
4) Závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i veškeré náklady spojené s přepisem vozidla.

3. Organizační zabezpečení prodeje
1) Průběh a informace o prodeji zajišťuje Úřad městyse Chudenice (dále jen „vyhlašovatel“).
2) Vlastní průběh prodeje řídí nejméně tříčlenná komise jmenovaná starostou městyse
Chudenice (dále jen „městys“). Komise je způsobilá prodej realizovat, pokud jsou přítomni
všichni její členové. Na začátku zasedání si komise zvolí svého předsedu a následně provede
výběr vítěze prodeje, dle zadaných kritérií. O průběhu prodeje sepíše Protokol o průběhu
obálkového prodeje.
3) Vyhlašovatel stanoví termín konání prodeje a minimálně 15 dnů předem oznámí formou
vyhlášením Záměru prodeje veřejnou obálkovou metodou na úřední desce úřadu a
elektronické úřední desce.

4. Náležitost nabídky
1) • jméno, resp. název zájemce • datum narození, resp. IČO • trvalé bydliště, resp. sídlo
firmy • nabídková cenak zájemce o koupi je povinen specifikovat nabídkovou cenu konkrétní
finanční částkou v korunách českých, a to v celých korunách v minimální výši, která byla
uveřejněna. • prohlášení zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem
vozidla vč. evidenční kontroly a případného ekologického poplatku • podpis • pro urychlení
komunikace je vhodné ze strany zájemce uvést i kontakt ve formě e-mailu, nebo telefonu.

Městys Chudenice
5. Průběh prodeje
1) Prodej se provádí pro vozidlo uvedené v čl. 1 těchto pravidel.
2) Zájemce musí podat písemnou nabídkou v uzavřené obálce poštou nebo osobně na úřad
nejpozději do 12:00 hodin posledního dne lhůty pro předložení nabídek.
3) Obálka musí být označena nápisem „Prodej Tatra 815 CAS 32 – NEOTVÍRAT“ .
4) Adresa pro zaslání nabídky poštou: Městys Chudenice, Kvapilova 215, 33901 Chudenice.
5) Po otevření obálek a přečtení všech nabídek oznámí předseda komise vítěze prodeje a
veškeré údaje budou zapsány do Protokolu o průběhu obálkového prodeje.
6) Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá kupní cena, bude výběr určen losem.
7) Prodej proběhne v kanceláři starosty do 15-t dnů od ukončení vyhlášení záměru prodeje.
8) Oznámení o stanovení vítěze prodeje bude zveřejněno na úřední desce úřadu a
elektronické úřední desce ve lhůtě do 5-t dnů ode dne ukončení prodeje.
9) Uveřejněním vítěze prodeje se má za to, že došlo k vyrozumění o skutečnost, že ostatní
účastníci soutěže nebyli úspěšní.

6. Uzavření kupní smlouvy
1) Vítěz prodeje je již od okamžiku podání nejvyšší nabídky povinen uzavřít kupní smlouvu.
Uzavření kupní smlouvy s vítězem prodeje za nabídnutou kupní cenu podléhá schválení
starosty městyse.
2) V případě, že starosta schválí vítěze prodeje, zašle vyhlašovatel bez zbytečného odkladu
vítězi prodeje výzvu k uzavření kupní smlouvy. Smlouvu je vítěz prodeje povinen uzavřít
nejpozději desátý pracovní den po doručení výzvy s tm, že je povinen kupní cenu uhradit ve
shodné lhůtě. Potvrzení o úhradě kupní ceny doručí vítěz prodeje spolu s podepsanou kupní
smlouvou na adresu vyhlašovatele.
3) Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu, který není na straně
vyhlašovatele, považuje se tento akt za odstoupení zájemce od nabídky a vyhlašovatel má
právo předložit starostovi ke schválení uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který podal
druhou nejvyšší nabídku. Následně je postupováno dle předcházejícího odstavce.
4) Starostovi je uděleno právo kdykoli zrušit záměr prodeje i bez udání důvodu.
Tato „Pravidla“ byla schválena zastupitelstvem městyse na zasedání dne 18. 6. 2019
usnesením č. 2019-03-05.
Zpracoval:

David Žák
místostarosta

