
 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 46, 
635 00 Brno, nabízí v souladu se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým 
organizacím následující neupotřebitelný majetek: 

• nákladní vůz Mercedes, ATEGO řada 1200 
rok pořízení 2002, pořizovací cena 2 400 492 Kč 

Jedná se o neupotřebitelný majetek. Automobil je poškozený požárem, jeho oprava je neekonomická, 
jedná se o úplnou totální škodu. Předmětem prodeje mohou být, zbytky poškozeného vozidla. 

• filtr s odpěňovačem 
rok pořízení 2002, pořizovací cena 289 063 Kč 

Jedná o neupotřebitelný majetek. Předmět je zastaralý, nepoužitelný, nevyhovující, opotřebení mat. vedlo 
k neopravitelnému poničení, náhradní díly se již nedají objednat. 

• akvárium mořské 
rok pořízení 1999, pořizovací cena 253 920 Kč 

Jedná se o neupotřebitelný majetek, rozbité únavou materiálu, došlo k prasknutí, netěsnosti včetně spojů, 
nelze opravit. 

• elektrický vozík MELEX 667 
rok pořízení 2003, pořizovací cena 224 566 Kč 

Jedná se o neupotřebitelný majetek, nebezpečný pro provoz, značná koroze cele nosné konstrukce. 

Přednostně bude uspokojen zájem statutárního města Brna a organizací zřízených městem.  V případě 

úplatného převodu na jinou právnickou nebo fyzickou osobu než statutární město či organizaci zřízenou 
městem bude majetek prodán za nejvyšší nabídnutou cenu.  

Bližší informace poskytne:  

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 

U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno 

• automobil Mercedes-Benz, elektrický vozík MELEX 667 
Ing. Pavel Čech, tel.: 546 432 341, e-mail: cech@zoobrno.cz 
 

• filtr s odpěňovačem, akvárium mořské  
              Miroslav Kirinovič, tel.: 720 950 704, e-mail: kirinovic@zoobrno.cz 

 

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 15. 2. 2023 do 10:00 hodin. Na pozdější nabídky nebude 
brán zřetel. Uchazeč doručí nabídky na adresu příspěvkové organizace (viz výše). Za čas podání návrhu 
odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem 
nabídky. 

• Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „Koupě automobilu Mercedes “ nebo 
„Koupě  filtru s odpěňovačem“ nebo „Koupě mořského akvária“ nebo „Koupě elektrického vozíku 
MELEX 667 

 


