
Záměr obce prodat speciální požární 

automobil 

4/2022  
Obec Těšany 

Č. j. OUTE/516/2022/NJ 

Těšany 4.5.2022 

 

Obec Těšany zveřejňuje  

 

Z Á M Ě R   P R O D A T  

ojetý speciální požární automobil NISSAN 2,5 Double Cab TDI 

 

• typ: NISSAN 2,5 Double Cab TDI 

• provedení karoserie Pick-up 

• obsah/ druh motoru 2488/vznětový 

• výkon (kW) typ mot. 98/YD 25 

• rok výroby 2005 

• barva červená 

• 2013 provedena přestavba vozidla na speciální automobil - požární 

• stav počítadla ujetých km 179 588 
 

            
Podmínky nabídkového řízení: 

1. Nabídka kupní ceny bude uchazečem doručena na obecní úřad v listinné podobě - 

ode dne vyhlášení záměru t.j. 4.5.2022 nejpozději do 19.5.2022 (nabídky zaslané 

poštou musí být doručeny na obecní úřad nejpozději do 19.5.2022), na adresu Obec 

Těšany, 664 54 Těšany 141. 

 

2. Prohlídku nabízeného automobilu je možné uskutečnit po předchozí telefonické 

dohodě, tel.: 544248234. 

 



3. Nabídka bude obsahovat: 

- jméno a příjmení uchazeče (případně název společnosti) 

- identifikační a kontaktní údaje uchazeče (u fyzických osob adresa, datum narození, 

kontaktní telefon, e-mail, v případě přiděleného IČ - rovněž tento identifikátor,  

u právnických osob uvést IČ a DIČ, adresu společnosti a odpovědného zástupce 

společnosti, včetně kontaktního telefonu a e-mailu). 

 

4. Nabízenou kupní cenu uvedenou číselně i slovně v Kč. 

 

5. Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem 

"NABÍDKA - prodej Nissan. 

 

6. Podáním nabídky zájemce stvrzuje, že se seznámil se stavem věci určené k prodeji. 

Kupující si věc určenou k prodeji osobně a řádně prohlédl a prohlašuje, že je 

seznámen s jejím stavem a takto ji přijímá. S ohledem na stáří a opotřebení věci,  

s nímž byla strana kupující seznámena, se strana kupující výslovně vzdává svého 

práva z titulu faktických vad prodávané věci a přebírá na sebe nebezpečí změny 

okolností. 

 

7. Tento záměr byl schválen radou Obce Těšany na jejím zasedání dne 2.5.2022, 

usnesením č. 60/5/2022/R. Navržená prodejní cena dle znaleckého posudku je 

195.200,- . 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Zborovský 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 4.5.2022 

Sejmuto s úřední desky dne 20.5.2022 

 

 

 


