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NÁZEV: 
 

Dopravní a technické prostředky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zámek Žďár 

 

ANOTACE: 
Pořízení osobního automobilu, který nahradí stávající dopravní automobil JSDH Zámek Žďár a 
pořízení použitého traktorového vleku pro přestavbu stávajícího dvounápravového podvozku 
elektrocentrály 60 kW ve vlastnictví města. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání:  
1) schvaluje pořízení osobního automobilu pro JSDH Zámek Žďár 
 
2) schvaluje pořízení použitého traktorového přívěsu pro konstrukční přestavbu podvozku 

elektrocentrály a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění 
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Popis 

1. Vedení JSDH Zámek Žďár po konzultaci se zástupcem města navrhlo nové řešení 

dopravní techniky JSDH Zámek a JSDH Veselíčko: stávající dopravní automobil Ford 

Tranzit (DA) 9 místný, dislokovaný u JSDH Zámek bude trvale převeden na Veselíčko pro 

potřeby tamějšího JSDH jako náhrada za dosluhující zásahový automobil AVIA 30.  

Náhradou za přesunutý „zámecký“ DA je pořízení nového osobního automobilu 5  místného 

(OA), který pro potřeby JSDH Zámek zcela postačuje. V případě naléhavé potřeby (např. 

řešení mimořádné situace) bude DA z Veselíčka dočasně „odvelen“ a po jejím ukončení 

vrácen zpět.  

Pořízení OA přinese úsporu provozních nákladů, možnost dopravy hasičů v těžším terénu 

(pohon 4x4), efektivnější řešení potřeb JSDH a současně vyřešení neuspokojivého stavu 

dopravní techniky JSDH Veselíčko. Od původního záměru tj. pořízení dalšího 

devítimístného DA bude upuštěno. 

2. Zakoupením traktorového vleku s platným technickým průkazem a RZ bude možné provést 

přestavbu jeho podvozku, tak aby na něj bylo možno instalovat stávající elektrocentrálu 60 

kW. Smluvní cena použitého traktorového vleku byla stanovena jako cena obvyklá u 

srovnatelných vozidel, tj. s ohledem na rok výroby a technický stav. Cena obvyklá byla 

zjištěna přezkumem trhu. 

Návrh řešení 
1) Nákup nového OA na základě výsledku výběrového řízení z nabídek registrovaných prodejců, 

dle těchto základních požadavků: 
5 míst vč. řidiče, cena v rozmezí 350.000 až 400.000 Kč vč. DPH, pohon 4x4, palivo: benzín, 

Návrh způsobu financování:  

potřebná částka na zakoupení velitelského osobního automobilu JSDH bude uhrazena 

z vlastního rozpočtu JSDH na rok 2018, a bude získána odpovídajícím ponížením vybraných 

rozpočtových položek, jejichž plnění lze z hlediska priority mimořádně přesunout na další 

rozpočtový rok. Doba provozování nového vozu JSDH Zámek se předpokládá min. 10 let.  

2) Pro přestavbu stávajícího podvozku elektrocentrály 60 kW bude zakoupen použitý traktorový 
přívěs, který bude základem této přestavby. Smluvní cena je stanovena ve výši 27.000,- Kč. 
Návrh způsobu financování:  

částka na zakoupení přívěsu bude uhrazena z vlastního rozpočtu krizového řízení na rok 2018. 

Návrh usnesení: 
Rada města po projednání:  
1)  schvaluje pořízení osobního automobilu pro JSDH Zámek Žďár 
2) schvaluje pořízení použitého traktorového přívěsu pro konstrukční přestavbu podvozku elektro-

centrály dle předložené kupní smlouvy 
 
Doporučení předkladatele: 
předkladatel doporučuje přijetí tohoto návrhu usnesení, protože považuje pořízení úsporného OA  
z prostředků rozpočtu JSDH v rámci nové koncepce dopravní techniky JSDH za optimální řešení. 
 
Stanoviska: odbor finanční doporučuje schválení návrhu usnesení 
Příloha: návrh kupní smlouvy o koupi movité věci  
 



Kupní smlouva o koupi movité věci 

 

J. P. , nar. 1971 

bytem - - - - - - - - - 

dále jen jako „prodávající“  

 

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár and Sázavou, IČ 295841,  

zastoupené jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

dále jen jako „kupující“ 

 

ve smlouvě společně jen jako „smluvní strany“ 

 

I. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé 

nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 

 

II. 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem traktorového přívěsu typ A3V, tato 

skutečnost byla ověřena v evidenci motorových vozidel. 

            

III. 

Předmětem této koupě je prodej a koupě níže uvedeného traktorového přívěsu, jehož 

podrobná specifikace je následující: 

Vozidlo (značka / model): přívěs traktorový nákladní – BSS A3V 

Registrační značka (SPZ): J02 6565 

Číslo technického průkazu: AL 056 805 

Rok výroby: 1961 

VIN: 611644 

 

 

 



IV. 

 

Kupní cenu ve výši 27.000,- Kč (slovy dvacetsedmtisíc) zaplatí do 10 dnů kupující na účet 

prodávajícího č.  - - - - - - - - - -/- - - -. 
 

V. 

1. Kupující tímto prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavem předmětu koupě. 

Předmětné přípojné vozidlo bude rozebráno na jednotlivé podvozkové konstrukční prvky, 

a s využitím částí stávajícího podvozku elektrocentrály v majetku města, bude přestavěno 

na novou podvozkovou platformu pro elektrocentrálu. 

 

2. Prodávající tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady předmětu koupě, že 

převáděné přípojné vozidlo nemá vady základních konstrukčních prvků podvozku. 

 

3. Zákonné pojištění motorových vozidel, které je dosud platné, se zruší ke dni převodu. 

 

 

VI. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. Platnosti a účinnosti pak nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 

stran.  

2. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, svobodné 

vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly a bez 

výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují v závěru své podpisy. 

 

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou usnesením číslo 

1424/2018/KŘ na zasedání dne 26. 2. 2018. 

 

4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………………. 

 

…………………………………                      …………………………………… 

  J.P.                                                                                   Mgr. Zdeněk Navrátil 

                                                                               starosta města 

 


