OBEC

DAŇKOVICE
Daňkovice

K r a j
592 03 Sněžné
tel.: 721 377 709

9

v y s o

Č

.

1

n a
Daňkovice dne 3.10.2018
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Obec Daňkovice v souladu s § 39 odst.l zákona
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tímto

Č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
NA ODPRODEJ POŽÁRNÍHO VOZIDLA LIAZ obchodní označení ACS 25-RTHP

Článek I.
Informace o druhu a předmětu prodeje
Požární vozidlo nabízené k odprodeji je červená cisterna-požární stříkačka výrobce LIAZ s ob
chodním označením ACS 25-RTHP, typ 706 RTH. Vozidlo je vybaveno vznětovým motorem o
výkonu 117,8 kW. Technická způsobilost vozidla byla schválena pod č. 5190/60 ze dne 14.1.
1960. Stav na tachometru vozidla je 19 275 km. Technický stav odpovídá stáří vozidla. ( částeč
ná koroze karoserie )

Článek II.
Podmínky pro poskytnutí doplňujících informací
Záměr na odprodej výše uvedeného vozidla byl schválen zastupitelstvem obce ze dne 14. září
2018. Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách
na Obecním úřadě Daňkovice u starostky obce paní Marie Dobiášové, a to každý čtvrtek od
19,00 hod do 20,00 hod.

Článek III.
Lhůta a místo podání vyjádření

Datum:
do 25.10.2018
Místo pro podání vyjádření: Obec Daňkovice, Daňkovice 9, 592 03 Sněžné
K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu Obce Daňkovice nebo osobně doručit vyjád
ření do kanceláře Obecního úřadu Daňkovice, a to ve výše uvedených úředních hodinách. Na
vyjádření podané po uplynutí lhůty se pohlíží, jako by nebylo podáno. V tomto případě je zada
vatel bezodkladně vyrozuměn o tom, že vyjádření bylo podáno po uplynutí lhůty pro podání vy
jádření.

Článek IV.
Další informace k záměru
Obec Daňkovice si vyhrazuje právo zrušit záměr kdykoliv do rozhodnutí Zastupitelstva obce
Daňkovice. Pokud dojde ke zrušení záměru nevzniká vůči Obci Daňkovice jakýkoliv nárok.
Obec Daňkovice si vyhrazuje právo na změnu, doplnění a upřesnění záměru. Změny budou uve
řejněny v místě způsobem obvyklým.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.10. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 25.10.2018

