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Oznámení o prodeji movitého majetku města Rychvald 

 
Město Rychvald v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a se směrnicí upravující postup při vyřazování movitého majetku města 
Rychvaldu ze dne 21. 11. 2011 zveřejnilo záměr prodeje movitého majetku. O prodeji rozhodlo 
Zastupitelstvo města Rychvald usnesením č. 17/10 dne 13. 12. 2017. Záměr o prodej byl 
zveřejněn oznámením na úřední desce po dobu od 01. 02. 2018 do 15. 02. 2018, následně pak 
po dobu od 19. 02. 2018 do 05. 03. 2018. Jelikož od doby zveřejnění oznámení na úřední desce 
nebyla na Městském úřadu Rychvald zaevidována žádná žádost o koupi tohoto movitého 
majetku, zveřejňujeme opětovně záměr prodat movitý majetek města Rychvald. 

 
 

Předmět prodeje: Cisternová automobilová stříkačka 
Tovární značka vozidla: LIAZ 
Druh: speciální automobil požární- 9 míst 
Typ motoru: MŠ 637 
Obchodní označení: 101.860 CAS 25 
Palivo: nafta 
Zdvihový objem: 11 940 cm3 
Max. výkon: 189kW/2050 ot.min-1 

Rozměr a druh pneumatik: 11,00 R x 20 16 PR 
Datum prvního uvedení do provozu: 11. 4. 1986 
Stav počítače ujetých km: cca 66 000km (11 000km od rekonstrukce) 
STK platné do: duben 2019 
 
Cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen CAS) získalo město Rychvald v roce 2003 
darem. V roce 2005 byla provedena celková rekonstrukce, čímž byla CAS technicky 
zhodnocena prakticky na úroveň nového vozu. Od dubna 2017 není využívané.  
CAS je provozuschopná a odpovídá druhu a účelu věci.  
Znalecký posudek o ceně je k nahlédnutí na Městském úřadě Rychvald, 1 NP, kancelář č. 1, 
Malyszová Jana. 
 
 
Prohlídka předmětu prodeje:  
Zájemcům bude předmět prodeje zpřístupněn k prohlídce po předchozí dohodě. Kontakt Jana 
Malyszová, tel: 596 543 052, malyszova@rychvald.cz. 
  
Požadavky na zpracování nabídky: 
1) Nabídka se předkládá v českém jazyce. Písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce 
(doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením „NEOTVÍRAT NABÍDKA – prodej 
automobilu LIAZ“ s kontaktními údaji uchazeče.  
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2) Nabídka musí obsahovat identifikaci uchazeče: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu 
uchazeče (popř. doručovací adresa), kontaktní tel. číslo, nebo název společnosti a její sídlo. 
Dále musí nabídka obsahovat nabízenou kupní cenu, uvedenou číslem i slovy. 
2) Minimální nabídková cena činí 426 000 Kč vč. DPH. Nabídková cena se odvíjí od znaleckého 
posudku vypracovaného znalcem Václavem Bubeníčkem, Polní 1287/6, 742 21 Kopřivnice pod 
č. 416/2017 ze dne 18. 8. 2017. Nabídková cena se hodnotí tak, že nejvyšší nabídková cena je 
cena nejvýhodnější. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v CZK vč. DPH. 
 
Lhůta pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky se stanovuje na 28 dnů od zveřejnění záměru. Nabídky musí být 
doručeny do 30. 04. 2018 do 11:00h na adresu: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 732 32 
Rychvald. Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, 
na podatelně 2.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17 hod, úterý a čtvrtek 8:00-
11:30,12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 
 
 
Vyhodnocení nabídek:  
1) Přijaté nabídky posoudí vedoucí příslušného odboru, o svém jednání pořídí záznam, ve 
kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a předloží Radě 
města návrh na prodej movitého majetku nejvhodnějšímu uchazeči.  
2) Prodej lze realizovat pouze na základě kupní smlouvy. Kupní cena bude zaplacena před 
předáním předmětu smlouvy. V případě, že vybraný uchazeč v určeném termínu neuzavře 
kupní smlouvu, smlouva bude uzavřena s uchazečem, který se umístil další v pořadí. Totéž platí 
v případě, že vybraný uchazeč neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené kupní smlouvou.  
3) V případě střetu dvou a více stejných nejvyšších nabídek rozhoduje dřívější datum podání 
nabídky.  
 
Informace o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče 
 
a) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obdrží uchazeči e-mailem. 
b) O vyřazení nabídky bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím e-mailu s uvedením důvodu 
vyřazení.  
 
Náklady spojené s převodem vozidla hradí kupující. 
 
 
 
V Rychvaldě dne 03. 04. 2018 
 
=otisk úředního razítka= 
 
 
Dana Ochodková 
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Vedoucí úředník odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy 
Tel: 596 543 050 
Email: ochodkova@rychvald.cz, web: http://www.rychvald.cz 
 
V z. Mgr. Jana Malyszová 
úředník odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy 
Tel: 596 543 052 
Email: malyszova@rychvald.cz, web: http://www.rychvald.cz 
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