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Loukovec 90
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
+420 326 789 040
info@loukovec.cz
http://www.loukovec.cz
č.ú. 4024181/0100
Obec Loukovec vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr obce:

Záměr na prodej obecního majetku – Hasičský automobil požární,
TATRA T 148 P – CAS 32
Obec Loukovec zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,

záměr
veřejnou obálkovou metodou
Na prodej obecního majetku: speciální automobil hasičský, Tatra T 148 P CAS 32, rok výroby 1978,
stav tachometru 24 133, STK do 11/2021, RZ MB 4371, vozidlo je prodáváno bez hasičského
vybavení.

podmínky podání nabídky
Nabídnutá kupní cena, která nebude nižší než 100 000 Kč, identifikační údaje zájemce: jméno a
příjmení, datum narození, závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i veškeré náklady spojené s
přepisem vozidla, podepsaný vzor smlouvy.
Lhůta pro podání nabídek: do 19.03.2021 do 12:00
Nabídky dodejte v zalepené obálce do podatelny obecního úřadu Loukovec, Loukovec 90, 294 11 p.
Loukov, označené: „prodej Tatra T 148 P CAS 32 – neotvírat“
Další informace a možnost si vozidlo prohlédnout : 737 24 77 21 – starosta obce

Milan Hanzl, starosta obce v.r.
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Návrh!
KUPNÍ SMLOUVA – Hasičský automobil požární, TATRA T 148 – CAS 32
Obec Loukovec
Zastoupená Milanem Hanzlem, starostou obce
Se sídlem: Loukovec 90, 294 11 p. Loukov
IČ: 00238244 dále jen „prodávající“ na straně jedné a
Jméno a příjmení/firma …………………………………………………………………………………………………………….…………
Bytem/se sídlem .…………….…………………………………………………………………………………………..………………………
Rodné číslo/IČ …………………..………………………
dále jen „kupující“ na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:
I.
Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této
smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.
II.
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární značka Tatra T 148 P
Barva vozidla Červená základní + bílá
Rok výroby 1978, RZ: MB 4371
Číslo velkého technického průkazu UF 785770
Počet ujetých kilometrů 24 133
Počet klíčů -1STK do 11/ 2021
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený
osobní automobil společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil za dohodnutou kupní
cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ………………….…..Kč
(slovy: …………………………………………………………………………..… korun českých).
Kupní cenu kupující zaplatil převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 4024181/0100, před
podpisem této smlouvy.
K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet
prodávajícího.
III.
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by
kupujícího neupozornil.

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, zejména se
všemi případnými závadami a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.
Kupující výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vad zboží.
IV.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.
Prodávající vystavil při podpisu této smlouvy kupujícímu plnou moc, která opravňuje kupujícího
provést změny vlastnictví v evidenci vozidel.
Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo
prodávaného motorového vozidla.
V.
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
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