Město Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1306 Rady města Vimperk ze dne 28.12.2018

záměr č. 01/01/2019
prodeje částí pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označených jako parcela parc. č. 972/5 – ostatní plocha, jiná plocha, její
část oddělenou geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedenou jako její díl „a“ o výměře
355 m2 a jako parcela parc. č. 976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její část oddělenou
geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedenou jako její díl „b“ o výměře 15 m2, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4321/2018 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou
dne 16.12.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 55.500 Kč (150 Kč/m2). Kupní cena bude
splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické dělení
a ocenění nemovitostí ve výši 4.451 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pozemek je prodáván SVJ jako zázemí k domu čp. 163 v Nádražní ulici.
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
21.01.2019 do podatelny MěÚ Vimperk do 8:00 hod. Na podání doručená po tomto datu nebude brán
zřetel.
Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem
„Záměr č. 01/01/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
21.01.2019, od 8:05 hod., a mohou se ho zúčastnit žadatelé, kteří na tento záměr podali písemnou
nabídku, vyjádření. Tyto nabídky budou poté předloženy k projednání zastupitelstvu města.
Nabídka musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé
bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku
(pokud je v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
4) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění nebo vyjádření k záměru.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin/ nebo na tel. č. 388 402 257.
Den zveřejnění: 03.01.2019

Den sejmutí: 21.01.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

Město Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1307 Rady města Vimperk ze dne 28.12.2018

záměr č. 02/01/2019
zřídit právo stavby na části pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu
vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č.
976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na její části oddělené geometrickým plánem č. 2540353/2018 a nově vedené jako parc. č. 976/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2.
Právo stavby bude zřízeno pro novou plánovanou stavbu prodejny trafiky s WC pro veřejnost, na
autobusovém nádraží Vimperk, která bude vybudována na náklady soukromého investora. Právo
stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 5 let od uzavření smlouvy. Náklady na jeho zřízení
pak ponese investor stavby tj. strana oprávněná ze zřízeného práva stavby (jedná se o náklady
vynaložené městem na geodetické dělení pozemku ve výši 3.309 Kč a náklady spojené se zápisem
práva stavby u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí).
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
21.01.2019 do podatelny MěÚ Vimperk do 8:00 hod. Na podání doručená po tomto datu nebude brán
zřetel.
Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem
„Záměr č. 02/01/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
21.01.2019, od 8:05 hod., a mohou se ho zúčastnit žadatelé, kteří na tento záměr podali písemnou
nabídku, vyjádření. Tyto nabídky budou poté předloženy k projednání zastupitelstvu města.
Nabídka musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé
bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku
(pokud je v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
4) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění nebo vyjádření k záměru.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin/ nebo na tel. č. 388 402 257.
Den zveřejnění: 03.01.2019

Den sejmutí: 21.01.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

Město Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1308 Rady města Vimperk ze dne 28.12.2018

záměr č. 03/01/2019
prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 a č. 3494
pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 1007/17 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2, parc. č. 1012/1 – zahrada o výměře 264 m2 a
spoluvlastnického podílu ideální 1/2 parc. č. 1007/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4321/2018 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 16.12.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 69.750 Kč (150 Kč/m2). Kupní
cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění
nemovitostí ve výši 800 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek je
prodáván SVJ jako zázemí k domu čp. 274 v Nádražní ulici. Rada města pověřuje odbor
hospodářský a bytový svoláním společného jednání s vlastníky bytového domu čp. 274 v Nádražní
ulici a vlastníkem budovy bez čp./če. postavené na parcele parc. č. 1011/3 ve Vimperku, jehož
předmětem bude projednání uspořádání budoucích vlastnických vztahů k pozemkům města v této
lokalitě.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
21.01.2019 do podatelny MěÚ Vimperk do 8:00 hod. Na podání doručená po tomto datu nebude brán
zřetel.
Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem
„Záměr č. 03/01/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
21.01.2019, od 8:05 hod., a mohou se ho zúčastnit žadatelé, kteří na tento záměr podali písemnou
nabídku, vyjádření. Tyto nabídky budou poté předloženy k projednání zastupitelstvu města.
Nabídka musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé
bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku
(pokud je v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
4) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění nebo vyjádření k záměru.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách
/pondělí a středa 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin/ nebo na tel. č. 388 402 257.
Den zveřejnění: 03.01.2019

Den sejmutí: 21.01.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

