Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

ZÁMĚR OBCE
Obec Hrádek v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Hrádek č. 80/10/2019 Z ze dne 02.05.2019
zveřejňuje záměr prodeje nepotřebného majetku (movité věci) ve vlastnictví obce Hrádek.
Označení movité věci
Nákladní automobil výrobní značky: AVIA A 30 N
Druh: valník
Výrobce: AVIA, n. p., Praha
Rok výroby: 1981
Barva: modrá
Výrobní číslo podvozku: 22-81-02879
Výrobní číslo karoserie: 74608

Upozornění: Nákladní vozidlo nemá platnou technickou prohlídku (STK do 22.08.2018). Kupující bude
rovněž povinen při přepisu vozidla uhradit na příslušném odboru dopravy obecního úřadu obce
s rozšířenou působností ekologickou daň (ekodaň) za převod ojetého vozidla.
Podmínky prodeje
Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne a uhradí nejvyšší kupní cenu. Základním
hodnotícím kritériem bude tedy výše nabídkové (kupní) ceny.
Minimální kupní cena
5.000,- Kč
Požadavky na písemnou nabídku a lhůta pro její podání
Zájemce o výše uvedený nákladní automobil doručí na podatelnu obecního úřadu na adrese Hrádek 16,
671 27 Hrádek u Znojma písemnou nabídku v uzavřené obálce označené slovy „Nabídka – obecní AVIA“
nejpozději do: 30.08.2019 – 14:00 hod. Písemné nabídky nelze zasílat datovou schránkou ani e-mailem.
Písemná nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště (popř. IČO a sídlo)
zájemce, nabízenou kupní cenu a vlastnoruční podpis.
Písemná žádost, která nebude splňovat výše uvedená kritéria, nebude zařazena do výběru kupujícího a
bude z obdržených nabídek vyřazena.
Doplňující informace
Nákladní vozidlo je v dobrém a provozuschopném stavu. Nákladní vozidlo bude prodáno včetně
několika náhradních dílů. S vybraným uchazečem bude následně uzavřena písemná kupní smlouva ve
smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět prodeje bude kupujícímu předán až po uhrazení celé nabídkové ceny. Bližší informace sdělí p.
Ondřej Kubic, starosta (tel.: 606 704 210).
V Hrádku dne 24.06.2019
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 24.06.2019
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 24.06.2019
Sejmuto z elektronické úřední desky:

