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OBECNí ÚŘAD

Č ACH R O V
=============

Znalecký posudek č,
2097

provedený na základě žádosti Obecního úřadu v Čachrově
ze dne 30.6.2010.

Předmět znaleckého posudku: provést prohlídku lyžařského vleku
na par.č.740/1 Javorná,dále provést
prohlídku chaty obsluhy u lyžařského vleku,
jejího vnitřního vybavení a určit současnou
obecnou cenu movitých věcí a nemovitosti.

Účel znaleckého posudku: posudek bude sloužit jako podklad
pro případný prodej těchto movitých věcí
a nemovitosti.

Znalec dne 3.7.2010 provedl prohlídku všeho,co
připadalo v úvahu pro ocenění a výsledek šetření včetně ocenění
je uveden na dalších listech tohoto znaleckého posudku.
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1. Vnitřní vybavení boudy obsluhy

Inv č. Název

18 stůl pracovní kovový
19 svěrák Kasper
20 univ.stojan na vrtačku
21 příklepová vrtačka
22 svářečka
23 zvedák lanový
32 dvouvařič PB+bomba 2 kg
33 ventilátor ETA 61
46 hasicí přístroj práškový
016 vidlice 16A
23 nástěnný teploměr
24 elektrozkoušečka
25
40
51
10
11
01/1-11
52
54/1-4
55/1-3
56
57/1-4
58/1-4
59
60
61
62
63
64
65
65

závěs na okna
2 ks hákový žebřík á 600,-
bruska stolní HDS 200
hasicí přístroj PG-6
hasicí přístroj PG-6
11 ks židle á 20,-
souprava vysílaček
4 ks zimní bunda á 500,-
3 ks lyžařské kalhoty á 200,-
obuv zimní
4 páry rukavice
4 čepice
obuv zimní

á 20,-
á 20,-

Současná cena

1.000,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

1.500,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
150,- Kč
200,- Kč

zahrnuta v ceně svářečky
10,- Kč
20,- Kč

bez ceny
1.200,- Kč

500,- Kč
330,- Kč
330,- Kč
220,- Kč
400,- Kč

2.000,- Kč
600,- Kč
150,- Kč
80,- Kč
80,- Kč

150,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

bez ceny
5.000,- Kč

Cel k e m
===============================

17.220,- Kč

lyžařské kalhoty
obuv
obuv
mikrovlná trouba
bruska úhlová
gramo + zesilovač
sněžný skůtr BURAN
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2. Chatka u lyžařského vleku

Jedná se o mobilní buňku,která byla instalována
v roce 1985.Výrobce JZD Slušovice.Tato buňka byla postupně
přistavována do současné podoby.Byla vybudována garáž,
další malé místnosti a pozorovací věžička.Použitý materiál
byl převážně dřevo.

Určuji současnou cenu chatky 180.000,- Kč
================================================================
3. pásové vozidlo

Jedná se o pásové vozidlo zn.Lavina PL 1000-02.
Pořízeno v roce 1989.

Vozidlo je běžně používané a opotřebované,vzniklé závady
průběžně opravovány.

Určuji současnou cenu pásového vozidla 80.000,- Kč
===============================================================

4. Dopravní zařízení

Jedná se o lyžařský vlek jednolanový oběžný s pevným
uchycením unašečů,typ "TLV 12" jednomístný.

výrobce :
rok výroby
pohonná stanice
vratná stanice
šikmá délka :
počet podpěr :
počet unašečů
unašeče :
výkon motoru

Metasport Ostrava
1985
dolní
horní
454,65 m
8
52
teleskopické,jednomístné,samoobslužné
11 kW

Jedná se o lyžařský vlek, který je v provozu 25 let.Během
této doby byl průběžně opravován a některé díly byly vymeneny.
U vleku jsou dělány pravidelné revizní zkoušky strojní části
vleku a pravidelné periodické revize elektrického zařízení.



- 4 -

U tohoto vleku a drahá udržba i provoz.Cenu vleku jsem
konzultoval s několika odborníky,kteří se stavěním a repasí
vleků zabývají.A ti po sdělení všech potřebných informací
se shodli na současné ceně vleku 500.000,- Kč
=================================================================

Rekapitulace:

Cena vniřního vybavení chaty
Cena chatky obsluhy
Cena pásového vozidla
Cena vleku TLV 12

17.220,- Kč
180.000,- Kč
80.000,- Kč

500.000,- Kč

CEL K E M 777.220,- Kč
===================================================

Ceny v tomto znaleckém posudku uvedené jsou obecnými cenami
v místě a ke dni,za které se obvykle prodává s přihlenutím
na stáří,stav,používání a opotřebování.

Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako
znalec jmenovaný rozhodnutím KS v Plzni
č.Spr.1948j82 pro základní obor
Ekonomika,odvětví ceny a odhady použitého
zboží.
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým
číslem ve znaleckém deníku.
Znalečné účtuji podle připojené likvidace.


