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Zdravotní ústav se sídlem v
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

Rozhodnutí o majetku

Ostravě

určeného

k prodeji

V souvislosti s ustanovením § 64, odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
a na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti státního majetku podle § 14 odst. 7
zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kdy dne 2. I. 2015 Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě rozhodl o trvalé nepotřebnosti níže uvedeného
majetku, ke kterému má příslušnost hospodařit.
IČ

~ázev

PC

OV_DHM_l00065 Citroen Berlingo 2,0 UDi, 8T7 2778, r. v. 2003

Kč

511 900.

Počet

ujetých km: 280 272, výbava: odpovídá výbavě dodávané výrobcem, tažné
zařízení funkční s úměrným opotřebením, technický stav převodovky, zadní, přední
nápravy a řízení je úměrný k době provozu a počtu ujetých kilometrů, skříň a
výbava karosérie: horší k době provozu a počtu ujetých kilometrů.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě má záměr prodat tento automobil
podle§ 21 a následně vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb.
Za tímto účelem vyhlašuje 2. kolo Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku
ke koupi yýše uvedeného automobilu. Minimální kupní cena je v souladu se
znaleckým posudkem ze dne 21 . 2. 2015 a stanoví se částkou 46 000 Kč
včetně DPH,

ve 2. kole snížená o 20 °/o, to je na 36 800 Kč vč. DPH.
Soutěžní lhůta začíná

dnem 27. 7. 2015 a končí dnem 10. 8. 2015 ve 12,00
hodin. Nabídky v zalepené obálce, označené heslem "Prodej automobilu", lze
podat osobně nebo poštou na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě.
Informace k automobilu podá Marcela Ulehlová, tel. 596 200 454, mobil
774 979 497, marcela.ulehlova@zuova.cz.
V Ostravě dne: 14. 7. 2015
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ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě

