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. 908 Rady města Vimperk ze dne 03.09.2018

záměr č. 45/22/2018
pronajmout prostory určené k podnikání č. 310 o výměře 29,56 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem
ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Výše nájemného je stanovena u nebytových
prostor reprezentativních ve výši 517,57 Kč/m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši
414,07 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
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
24.09.2018 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. 45/22/2018 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři místostarosty města
dne 24.09.2018, 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 radě 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.
2) 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. 388 402 258.
Den zveřejnění: 07.09.2018

Den sejmutí: 24.09.2018
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. 912 Rady města Vimperk ze dne 03.09.2018

záměr č. 46/22/2018
změnit smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 12.01.2010 se společností BH-Nemocnice
Vimperk, a. s., se sídlem Vimperk, Pivovarská čp. 158, ve smyslu změny rozšíření předmětu
nájmu o objekt čp. 322 – stavba ubytovacího zařízení, který je součástí pozemku parc. č. 267,
nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, z důvodu potřeby
uvedené společnosti ubytovat zdravotnický a obslužný personál nemocnice, a to za stávající
výše nájemného, s ohledem na vysoké náklady na opravy uvedené nemovitosti, které budou
zajišťovány zejména z finančních prostředků společnosti BH - Nemocnice Vimperk, a. s.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
24.09.2018 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. 46/22/2018 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři místostarosty města
dne 24.09.2018, 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 radě 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.
2) 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. 388 402 258.
Den zveřejnění: 07.09.2018

Den sejmutí: 24.09.2018
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

