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ZÁMĚR PRODEJE VOZIDLA
Zastupitelstvo obce Těchonín na zasedání konaném dne 15. 12. 2021 usnesením č. 436 schválilo záměr
prodej vozidla zn. Ford Transit, RZ: 5E0 7403, datum první registrace 2. 3. 2004, datum první registrace
v ČR 5. 8. 2013, VIN WF0PXXGBFP4B87254, tažné zařízení, motorizace 1998 cm2, počet míst k sezení
5-9. (Stávající vozidlo SDH Těchonín). Vozidlo vykazuje známky užívání a dílčí závady - koroze
karoserie a náprav, lepené čelní sklo, další drobné závady. Platnost lhůty technické kontroly do 20. 4.
2022. Stav vozidla provozované. Nutná prohlídka vozidla po předchozí telefonické domluvě. Vozidlo
bude prodáváno jako soubor náhradních dílů. Požadavkem obsaženým v kupní smlouvě bude přepis
vozidla na nového vlastníka a uzavření zákonného pojištění novým vlastníkem. Bližší informace získáte
při prohlídce vozidla od zástupce obce. V tuto chvíli je vozidlo určeno pro IZS a má udělenu výjimku
podle ust. §5 zák. č. 168/1999 Sb., ve znění zák. č. 307/1999 Sb. – potvrzení HZS Pardubického kraje. (v
době prodeje bude tato výjimka, jakožto označení vozidla a speciální vybavení vozidla odstraněno a není
to předmětem prodeje).
Doba pro podání nabídek je identická jako doba zveřejnění na úředních deskách, tedy od 1. 1. 2022 do 12.
1. 2022 do 12:00 hod.. Nabídky mohou zájemci v uvedené době podávat v uzavřených obálkách
s nápisem „Neotevírat - nabídka Peugeot“ na obecním úřadě. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení a
data narození žadatele, dále jeho kontaktní údaje tel. a nabídkovou částku. V případě shody nabídkové
částky bude rozhodujícím hodnotícím kritériem termín a čas doručení nabídky. Vyvolávací částka je 70
000,- Kč, jedná se tedy o nejnižší možné podání. Vyhodnocení nabídek proběhne dne 12. 1. 2022 v 12:00
hod. neveřejně v kanceláři Obecního úřadu. Žadatel, který podá nejvyšší nabídku, získává právo na
sepsání kupní smlouvy za nabídkovou cenu po schválení příslušným orgánem obce. Obec Těchonín si
vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje bez udání důvodů.
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