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Uřední sdělení
Město Holice oznamuje záměr odprodeje movitého majetku.

a)

DRUH VOZIDLA:

speciální automobil cisternový

LLAL,101.860, CAS 25
b) TOVARNI ZNACKA, TYP:
198ó
c) PRVNI REGISTRACE:
d) IDENTIFIKAČNÍČ. ranosERIE: FA0034.511
PU A 22-34
e) SPZIRZ:
44 900
O STAV TACHOMETRU:
g) Technická prohlídka platí do:
20.05.2017

Vozidlo nebylo bourané, V roce 2007 proběhla výměna oplechování střechy, výměna
oplechování dveří kabiny, celková Go nástavby a podvozku, seŤízenía servis motoru, seřízení
vstřikovacího čerpadla. Vroce 2010 proběhla celková Go motoru a čerpadla. Vroce 2011
byla provedena výměna nových pneumatik. V roce 2012 by| proveden vnitřní antikorozní
nástřik nádrže, výměna nového staftéru, provedena geometrie a Go servořízení. Vozidlo je
vybaveno výsuvným osvětlovacím zaŤizením. Minimální kupní cena činí287.980,- Kč vč.
DPH.

1. Své Žádosti o prodej vozidla mohou předkládat osoby, které předloŽí osobně nebo zašlou
svoji Žádost na Město Holice, nejpozději do středy dne 31.08.2016 do 17.00 hodin v
za|epené obálce s tím, že na levém horním rohu obálky uvedou "Žád,ost o prodej
hasičskéhovozidla - neotvírat''. V Žádosti o odprodej vozidla Žadatel uvede výši nabízené
kupní ceny a svoje identifikační údaje a kontakt (tel., e-mail):

a)fyzickú osoba - jméno, příjmení, trvalé bydliště' datum narození,
b) poclnikajícífyzicktÍosobu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, IČ,
c) prúvnicktÍ osoba - název, sídlo, identifikační čísloa jméno a funkci statutárního
zástupce.
2. Kupní cena bude uhrazenakupujícím nejpozději při podpisu kupní smlouvy, uzavŤení

kupní smlouvy dle vyhodnocení nabídek.
3. Kupující hradí správní poplatek za přepis vozidla v evidenci vozidel u příslušného
silničníhosprávního orgánu.
4. Prohlídku nabízeného vozidla lze donrluvit s panem Zdenkem Melišem, tel.: 602 892 01
5. Vozidlo bude prodáno zájemci s nejvyššínabídkou.
6. V případě, Že nastane situace, kdy více neŽ jeden zájemce předloŽí stejnou nabídku
výše kupní ceny, tito zájemci budou písemně informováni o této skutečnosti avyzváni
o podání nové Žádosti s novou výšíkupní ceny.

lČo: 00273571' DlC: Cz00273571, č' ÚČtu 19-1628561/0100,
daiová schránka: hwkbrgj, elektronická podatelna: posta@holice.ipodatelna.cz

1.

Město Holice
http://www.holice.eu

Městský úřad Holice, Holubova 1, 53414 Holice
Tel.. 466 741 211, fax: 466 741 206, e-mail: holice@mestoholice.cz

Poučení:

Všichni zájemci mohou sdělovat dotazy, požadavky nebo připomínky k nabídce, a mohou tak
učinit písemně nebo elektronicky na shora uvedenou adresu a to nejpozději v poslední den
zveřejnění této nabidky' Svoje nabídky mohou zájemci předložit písemně dle shora uvedené
nabídky.

V Holicích dne 30. června2076
Mgr.

MĚsTo

HOLICE
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne :

Příloha: foto vozidla
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