OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry 64, 431 91, Vejprty
Telefon: 474 386 318, IČ: 00075566, Číslo účtu: 7422-441/0100
________________________________________________________

Záměr prodeje nepotřebného majetku
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, usnesení č. 62/2019
ze dne 19. 09. 2019 je nabízen k prodeji nepotřebný obecní majetek.
1. Předmět a rozsah nabízeného majetku
Předmětem prodeje je nepotřebný majetek obce Kryštofovy Hamry. Soupis je
specifikován v příloze této nabídky. Jedná se o majetek přebytečný, který je
opotřebený, ale funkční.
2. Požadavek na zpracování nabídky
Zájemce o prodávaný majetek podá nabídku, ve které uvede:
a) jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon
b) identifikaci majetku, o který projevuje zájem a nabídkovou cenu
Nabídka musí být podána v uzavřené označené obálce –
,, Prodej nepotřebného majetku obce Kryštofovy Hamry – neotvírat“.
3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídek končí dne 31. 10. 2019 ve 12:00 hodin.
Nabídku může uchazeč doručit poštou, nebo osobně na OÚ Kryštofovy Hamry,
Kryštofovy Hamry 64 v době úředních hodin účetní obce, tj. pondělí až pátek od 8:00
do 14:00.
4. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu v Kryštofových
Hamrech, při jednání zastupitelstva obce na svém nejbližším zasedání, kdy zároveň
zastupitelé rozhodnou o prodeji.
5. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena. V případě rovnosti
nejvyšší nabídky rozhoduje termín a čas podání nabídky.
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6. Platební podmínky prodeje
Uchazeči budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni do 7 dnů od rozhodnutí o
vyhodnocení nabídek. Vítěz si koupený majetek odveze na své vlastní náklady po
předchozí domluvě a po zaplacení kupní ceny převodem na účet obce, vedený u KB
pobočka Chomutov, číslo účtu 7422441/0100, nebo v hotovosti do pokladny obce
Kryštofovy Hamry.
7. Bližší informace
Kontaktní osoba: Bc. František Henzl – starosta obce, tel: 728 307 610
Štěpán Janák – místostarosta obce, tel: 602 274 904
Zájemce si může dohodnout prohlídku nabízeného majetku k prodeji s kontaktní
osobou.

Vyvěšeno dne: 01. 10.2019

Bc. František Henzl
starosta obce
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Příloha č. 1 – nabízený majetek k prodeji
Inventární číslo
028/035
028/075
028/076
028/077

Název majetku
Skříň kovová na mapy –
pět šuplíků
Š1340 V440 H1010
Skříň policová světlé dřevo
Š800 V1830 H380
Skříň policová světlé dřevo
Š800 V1830 H380
Skříň policová světlé dřevo
Š800 V1830 H380

Minimální cena
2 500,- Kč
1 000,1 000,1 000,-
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