SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Věc

Nabídka nepotřebného majetku ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb.
Správa Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku, nabízí dle zákona č. 219/2000 Sb., níže
uvedený nepotřebný majetek.
Prohlídka prostředků traktor PT 4087, traktor COO3086, Nissan D cab 3C56738, Nissan
Qashai 4C81728 proběhne dne 31.1.2019. ve spodní části areálu Správy NP Šumava Kašperských
horách od 9:00 do 10:00 hod. Pouze vyjímečně se budou konat individuální prohlídky. Prostředky
jsou již delší dobu mimo provoz, tudíž je nelze nastartovat (Správa NP nebude zajišťovat
startování).
Prohlídka shrnovače SIPO STAR po předchozí domluvě. Obraceč je zaparkovaný na ÚP
Stožec
Prohlídka vozidel Nissan X trail 3C56714 a vozidla Nissan D cab 3C56741 a vzduchového
dopravníku po předchozí domluvě. Prostředky jsou uložené na ÚP Srní
Prohlídka balícího stroje po předchozí domluvě. Stroj je zaparkovaný na ÚP České Žleby
V případě zájmu o některý prostředek podají zájemci svoji cenovou nabídku v zalepené
obálce s označením „neotvírat žádost o nepotřebný majetek- Prostředky do 6.2.2019 do 8:00
hod. na podatelnu Správy NP Šumava, 1 máje 260, 385 01 Vimperk. Nejnižší nabídková cena je
cena znaleckého posudku. Nabídka dále musí obsahovat tel. spojení na uchazeče, jeho adresu dále
pak IČO popř. rodné číslo uchazeče a rozlišení zda nabízená cena je s DPH či bez DPH.
Vybrán bude uchazeč s nejvyšší nabídkou. Úspěšného žadatele poté Správa NP vyzve
k podpisu smlouvy a převodu majetku. Při žádosti o více prostředků musí být nabídka
specifikována vždy na jeden prostředek nikoliv na soubor, tzn. , že prostředky budou prodávány
jednotlivě (nabídky mohou být v jedné obálce).


Inv.č. 1071/84/642 Traktor Zetor 5245 RZ PT 4087 rok výroby 1994, STK 27. 10. 2019.
Prostředek neupotřebitelný pro organizaci. Motor spotřeba oleje, nepravidelný chod – teče
olej okolo víka rozvodů, netěsnost hlav únik oleje okolo vík ventilů. Karoserie - koroze
všech částí kabiny a podvozku prostředku. Velmi opotřebený interier. prostředku. Velké
vůle při řazení, netěsnosti převodové skříně, nefunkční baterie. Pro organizaci nerentabilní
opravy.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6906-18/2018 v němž je uvedena cena 200 000
Kč bez DPH.
Z rozhodnutí likvidační komise ze dne 25.10.2018 č. NPS 09905/2018 byla cena snížena o
25 %. Nejnižší nabídková cena je 150 000,- Kč bez DPH



Inv.č. 2563/85/642 Traktor Zetor Proxima 8441 RZ C003086 rok výroby 2005 STK
15.6.2021. Prostředek neupotřebitelný pro organizaci. Motor spotřeba oleje, nepravidelný
chod – netěsnost hlav únik oleje okolo vík ventilů, netěsnost chladiče, Netěsnost
hydraulické skříně (převodovky) Karoserie - koroze všech částí kabiny a podvozku
prostředku. Velmi opotřebený interier. Nefunkční brzdy poruchy startování. Velké vůle při
řazení, netěsnosti převodové skříně, nefunkční baterie. Pro organizaci nerentabilní opravy.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6907- 19/2017 v němž je uvedena cena 378 000
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Kč bez DPH.
Z rozhodnutí likvidační komise ze dne 25.10.2018 č. NPS 09905/2018 byla cena snížena o
25 %. Nejnižší nabídková cena je 283 500,- Kč bez DPH


Inv.č. 2178/86 Shrnovač sena Sipo star 345 rotorový, prstový. Prostředek je pro organizaci
neupotřebitelný. Technický stav – poškozený rám. Pro organizaci nerentabilní opravy.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6913- 25/2018 v němž je uvedena cena 11 000
Kč bez DPH.
Z rozhodnutí likvidační komise ze dne 25.10.2018 č. NPS 09905/2018 byla cena snížena o
25 %. Nejnižší nabídková cena je 8 250,- Kč bez DPH



Inv.č. 2733/23/648 Nissan NA Double cab 2,5DCI 4WD zdvih objem 2488 RZ 3C56738
rok výroby 2007, STK 15. 11. 2019, stav tachometru 125 000. Prostředek neupotřebitelný
pro organizaci. Vozidlo je neprovozuschopné. Na několika místech došlo vlivem koroze k
prasknutí nosného rámu. Pro organizaci neúnosně nákladná oprava – výměna celého rámu.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6912- 24/2018 v němž je uvedena cena 113 000
Kč bez DPH.



Inv.č. 2735/89/648 Nissan N1G X Trail 2.0DCi 4WD zdvih objem 1995 RZ 3C56714 rok
výroby 2007, STK 1.11.2019, stav tachometru 190 928. Prostředek neupotřebitelný pro
organizaci. Vozidlo je neprovozuschopné. Závažná porucha motoru - díra v bloku motoru
s následným únikem oleje. Správa dále již poruchu motoru nediagnostikovala z důvodu
značných nákladů vzhledem ke stáří a počtu najetých km.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6911- 23/2018 v němž je uvedena cena 110 000
Kč bez DPH.



Inv.č. 71/97/648 Nissan M1 Qashai 2.0DCi 4WD zdvih objem 1995 RZ 4C81728 rok
výroby 2009, STK 7. 4. 2019, stav tachometru 241 600. Prostředek neupotřebitelný pro
organizaci. Vozidlo je neprovozuschopné. Závažná porucha motoru – došlo nejspíš
přetočení rozvodů a potkání pístů s ventily. Správa dále již poruchu motoru
nediagnostikovala z důvodu značných nákladů vzhledem ke stáří a počtu najetých km.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6924- 36/2018 v němž je uvedena cena 101 000
Kč bez DPH.



Inv.č. 2725/83/648 Nissan NA Double cab 2,5DCI 4WD zdvih objem 2488 RZ 3C56741
rok výroby 2007, STK 6.4. 2019, stav tachometru 241 000 km . Prostředek neupotřebitelný
pro organizaci. Vozidlo je neprovozuschopné. Na několika místech došlo vlivem koroze k
prasknutí nosného rámu. Pro organizaci neúnosně nákladná oprava – výměna celého rámu.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6925- 37/2018 v němž je uvedena cena 87 000
Kč bez DPH.



Inv.č. 366/82 Vzduchový dopravník ZK 1039. Jedná se o vzduchový dopravník na seno.
Pohonná jednotka motor Z7201 umístěna na rámu z profilů. Přední tuhá náprava řiditelná
nebrzděná, bez pérování s ojí. Zadní náprava pevná. Na vývodu motoru připojen adaptér –
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ventilátor se sběrným trychtýřem. Motoricky nekompletní- chybí startér, aku baterie, prasklý
blok válců.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6914- 26/2018 v němž je uvedena cena 2700 Kč
bez DPH.


Inv. č. 659/85/626 Balící stroj Pack Fix pořízen roku 2012. Určen pro balení štípaného
dřeva. Prostředek neupotřebitelný pro organizaci.
Na vozidlo je zpracován znalecký posudek 6926- 38/2018 v němž je uvedena cena 136 500
Kč bez DPH.

V případě zájmu podá další informace o vyřazovaném majetku ing. Kubiš na výše uvedeném tel.
čísle.
Přílohy posudky
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