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Číslo jednací.:  KHSJM 52564/2018/BM/EPO 
Spisová značka:  S-KHSJM 48896/2018/05 
 
 
Vyřizuje:  Jaroslava Fládrová 
Tel.:  541 126 421 
Email:  jaroslava.fladrova@khsbrno.cz 
 
V Brně dne 26. září 2018 
 

  
 

 
Interní dokument 
Webové stránky KHS JmK 
 

 

 
 
Nabídka neupotřebitelného majetku k úplatnému převodu 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako 
organizační složka státu nabízí na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti k úplatnému převodu 
majetek v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Jedná se o níže uvedená osobní vozidla, jejich popis je obsahem přílohy č. 1 této nabídky. 
 

Položka  Inventární č. Rok výroby Cena pořizovací 
(Kč) 

Minimální cena 
dle znaleckého 
posudku (Kč) 

Škoda Superb VIN 
TMBCT63U159078294 

M008493 2004 873 486,90 35 000,- 

Renault Megane 1.6 16V 
KAO4B5 

M007280 2000 474 390,- 12 000,- 

 
 
V případě Vašeho zájmu o odkup uvedeného majetku nám zašlete Vaši závaznou cenovou nabídku, 
která nebude nižší než minimální požadovaná nabídková cena, pro vybrané inventární číslo a údaje 
pro sepsání kupní smlouvy (fakturační nebo osobní – jméno, datum narození, adresa trvalého 
bydliště) nejpozději do 15. 10. 2018 na adresu jaroslava.fladrova@khsbrno.cz, případně do datové 
schránky ID: jaaai36 
 
Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou. 
 
 
S pozdravem 
 
 

  
 

     
 
 
 

 
 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – Zápis o technickém stavu vozidel 
             Příloha č. 2-3 - Fotodokumentace 

 
 

 
Ing. Dagmar Smutková   

ředitelka  
odboru ekonomicko-provozních činností 

KHS Jihomoravského kraje 
se sídlem v Brně 
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Příloha č. 1 nabídky trvale nepotřebného majetku k prodeji 
 

 
Zápis o technickém stavu služebních vozidel   
 
Škoda Superb inv. č. M008493 + příslušenství autorádio M008845   
 
Rok výroby: 7/2004 
Najeto: 315 939 km 
STK do: 5.9. 2020 
 
Vozidlo splnilo orientační limit na vyřazení proběhem jak kilometrů, tak stářím. 
Vzhledem k technickému stavu a opotřebení se náklady na opravy a technické 
prohlídky 
daného vozidla zvyšují. 
Na vozidle je znatelné opotřebení čalounění, zvýšená spotřeba pohonných hmot. 
Karoserie má viditelná poškození, lak je matný, má drobné a větší oděrky včetně 
koroze. 
Také je poškozeno čelní sklo (způsobené kamínky). 
Podvozek je napadený korozí. 
 
 
 
Renault Megane M007280 
 
Rok výroby: 7/2000 
Najeto: 191 454 km 
STK do: 4.11. 2018 
 
Vozidlo splnilo orientační limit na vyřazení jak proběhem kilometrů, tak stářím. 
Vzhledem k technickému stavu a opotřebení se náklady na opravy a technické 
prohlídky 
daného vozidla zvyšují. Technický stav odpovídá stáří vozidla. 
Na vozidle se projevují závady hnacích agregátů, hlučností a zvýšenou spotřebou 
oleje a snížení výkonu. Karoserie má viditelně poškozený lak, oděrky.  
Podvozek je napadený korozí. 
 
 
 
 


