Oznámení o záměru obce prodat movitý majetek
Obec Kamenná Horka v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr

PRODAT

Traktor s příslušenstvím

Stav a parametry traktoru
SPZ E01 2315, rok výroby 2012, typ motoru Diesel, 4 válec, zdvihový obsah
2435cm3, 50PS, STK 04/2021, traktor byl používán 8 roků, traktor je pojízdný.
Příslušenství : Komfortní prostorná kabina- klimatizace, rádio, topení, přední i
zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD
přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka,
výstražný maják
Převodovka: Mechanická 12vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny
Obsah nádrže: 45 litrů
Max. rychlost: 30 km/h
Řízení: Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu
Hydraulika: čerpadlo s výkonem 64 l/min, 180 barů
Zdvihová síla zadních ramen 1334 kg
Standartně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick
Vývodová hřídel-PTO
Vzadu: 1 3/8“, hřídel 6 drážek, otáčky 540 ot/min, mezinápravová: 1,/38“,
hřídel 6 drážek, otáčky 2000 ot/min
Otáčení zadní PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve
směru jízdy
Pneumatiky: Agro P 7,5-16/ Z 13,6-26
Technická data: šířka-šípové pneu: 1646 mm, výška s ochranným rámem: 2415
mm, délka: 3455 mm, rozvor: 1860 mm, poloměr otáčení: 2910 mm, hmotnost:
1813 kg.
Mulčovač: TSA 160, zadní válec průměr 155 mm, kloubová hřídel, hydraulický
posuv středně těžký mulčovač pro zadní agregaci. Osazení kladivy. Pro
mulčování příkopů, TTP, keřů, a dřevní hmoty do průměru 70-80 mm.
Mulčovač je značně opotřeben, hodí se už jen na drobné použití.
Zadní podkop KB 2475: Podkopové rameno, lžíce, hydraulický pohon.
Agregace do tříbodového závěsu traktoru EX 50. Je téměř nový minimálně
používaný.
Najeto: 1855 mth
Prodejní cena
Minimální požadovaná cena 250 000,- Kč bez DPH.
V případě shodné nabídky mají přednost nabídky dle data podání.
Traktor bude prodán zájemci s nejvyšší podanou nabídkou.

Způsob podání nabídky
Zájemci musí doručit své nabídky v zalepené obálce označené: „NABÍDKA –
Traktor Kioti EX50“ do 30 dnů od zveřejnění záměru, tj. od 17.12.2020 do
16.01.2020 na adresu Obecní úřad Kamenná Horka, č.p.29, 568 02 Kamenná
Horka, poštou nebo osobně v úředních hodinách (pondělí od 8.00 do12.00,
úterý od 16.00 do 18.00 hod)
Se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku bude sepsaná kupní smlouva.
Záměr prodeje odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Kamenná Horka dne
24.11.2020 usnesení č. 13/2020.
Bližší informace podá starostka obce Lucie Podborská na tel. č. 721 658 703.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2020
a elektronické úřed. desce
Bude sejmuto:

