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V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejňuje 

 
záměr prodeje 

ojetého kolového traktoru- ZETOR 6718 

rok výroby 1973 
 

Kolový traktor sloužil pro potřeby obce, jako komunální technika. 
Technická prohlídka platná do 3. 8. 2021. 

 
Minimální kupní cena 100.000,-Kč 

 

 
 
Povinný obsah nabídky: 
  
1. Název subjektu  
 

a. u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu 
pro doručování, telefon, email.  

b. u právnických osob: přesný název, sídlo, IČ, adresa pro doručování, telefon, email  
 
 
2. Nabízená kupní cena uvedena číselně i slovně v KČ bez DPH.  
 
Nabídky je nutno doručit do 27. prosince 2018 do 14.30 hodin v zalepená obálce označené 
v levém rohu nápisem „NEOTVÍRAT – PRODEJ – TRAKTOR“ vzadu s uvedením celého 
jména a adresy nebo názvu a sídla, a to osobně nebo poštou na adresu: Obec Trstěnice, 
Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice. 
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Účastníci, kteří doručili nabídky, se mohou zúčastnit otevírání obálek. Otevírání obálek se 
uskuteční dne 27. 12. 2018 v 14.45 hod v kanceláři starosty obce Trstěnice, Trstěnice 238, 
569 57 Trstěnice.  
 
Účastníci výběrového řízení budou seřazeni sestupně podle jediného kritéria – výše nabídnuté 
kupní ceny.  
 
V případě shody nejvyšších nabídek, nebude vítěz vyhlášen, a pokud budou oba zájemci 
přítomni otevírání obálek, bude ihned vyhlášeno druhé kolo pro shodné nabídky s tím, že 
minimální nabídková cena bude ve výši nejvyššího podání z prvního kola. Pokud dojde opět 
ke shodě nabídek, pokračuje se dále ve smyslu druhého kola až do konečného stanovení 
vítěze. V případě, pokud nebudou oba zájemci se shodnou nabídkou přítomni, budou písemně 
vyzváni k podání nabídky s tím, že minimální nabídková cena bude ve výši nejvyššího podání 
z prvního kola s termínem dodání nabídky do 10 dnů s náležitostmi nabídky výše uvedenými 
a zároveň se stanoveným termínem otevírání obálek 2. kola. Pokud stanovení dojde opět ke 
shodě nabídek, pokračuje se dále ve smyslu druhého kola až do konečného stanovení vítěze.  
 
Výsledek výběrového řízení bude písemně zveřejněn na úřední desce Obce Trstěnice i desce 
umožňující dálkový přístup: http://www.trstenice.cz/uredni-deska-3. 
 
Obec Trstěnice si vyhrazuje právu nepřijmout žádnou z podaných nabídek či od záměru 
prodeje ustoupit.  
 
Vlastní právní úkon – kupní smlouva – podléhá schválení zastupitelstva obce Trstěnice.  
 
Prohlídka vozu je možná po telefonické domluvě 736 629 801, pan Kmošek 
Informace o výběrovém řízení na tel. 461 634 171, pan Kmošek.  
 
V Trstěnici dne 7. 12. 2018  
 
Vyvěšeno: 7. 12. 2018  
 
Sejmuto:  
 
Zároveň vyvěšeno v elektronické podobě na http://www.trstenice.cz/uredni-deska-3 
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