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Nabídka přebytečného majetku 

Dle Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 3 Hospodaření 
s majetkem, čl. 4, odst. 4.5 Nakládání s nepotřebným majetkem c), nabízíme přebytečný majetek: 
 
Škoda Fabia Praktik, inv.č. 70156 
datum pořízení: 26.11.2002 
PC 384.170 Kč, ZC 0 Kč 
druh: nákladní automobil, N1 skříňový dodávkový 
palivo: benzín 
rok výroby: 2002 
stav tachometru: 52.317 km 
bez platné technické kontroly, momentálně nefunkční - nutná oprava (porucha motoru, špatné startování) 
 
Škoda Fabia Comfort, inv. č. 70155 
datum pořízení: 26.11.2002 
PC 450.597 Kč, ZC 0 Kč 
druh: osobní 
palivo: benzín 
rok výroby: 2002 
stav tachometru: 142.770 km 
bez platné technické kontroly (od 17.8.2022), momentálně nefunkční - nutná oprava (závada rozleštění světel 
a mlhovek, prasklé přední pružiny, špatné blatníky) 
 
Aktivní kontejnerový systém 9 m3 s bočním vyklápěčem pro vysypávání nádob na odpad o objemu 1.100 l 
inv. č. 70366 
datum pořízení: 2.12.2019 
PC 326.700 Kč, ZC 242.287 Kč 
druh: samostatný technický celek 
typ: vanový 
popis: 

• pohon kontejneru od hydraulického obvodu vozidla 

• provedení kontejneru jako pevná nástavba s vyprazdňováním 

• zadní plně otevíratelné dvoukřídlé dveře s koncovou aretací 

• ovládání nástavby pomocí ručního hydraulického ovladače pákou na pravé straně 

• rozměry: d 3800, š 2200, v 1700 
rok výroby: 2019 
momentálně nefunkční - nutná oprava 
 
Přednostně bude uspokojen zájem organizací zřízených městem Brnem. V případě, že nebude ze strany 
statutárního města Brna a organizací zřízených městem o výše uvedený majetek zájem, bude po zjištění ceny 
obvyklé realizován úplatný převod na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. 

V případě zájmu o nabízený přebytečný majetek nás prosím kontaktujte na e-mail info@hrbitovybrno.cz. 
Kontaktní osoba pro zodpovězení dotazů ohledně stavu majetku - p. Jiří Indruch, tel. 603 764 973. 
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Nabídka neupotřebitelného majetku 

 
Dle Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 3 Hospodaření 
s majetkem, čl. 4, odst. 4.5 Nakládání s nepotřebným majetkem b), nabízíme neupotřebitelný majetek: 
 

Inventární číslo Název majetku Datum pořízení Pořizovací cena Zůstatková cena 

80503 židle kancelářská šedá 31.5.2018 3.732 Kč 0 Kč 

80504 židle kancelářská šedá 31.5.2018 3.732 Kč 0 Kč 

80505 židle kancelářská šedá 31.5.2018 3.733 Kč 0 Kč 

 
Majetek je z důvodu jeho opotřebení a poškození používáním pro organizaci neupotřebitelný. 
 
V případě zájmu o nabízený majetek nás prosím kontaktujte na e-mail info@hrbitovybrno.cz do 7.10.2022. 
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