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. 390 Rady města Vimperk ze dne 30.04.2019

záměr č. 16/09/2019
změnit Pachtovní smlouvu č. 40-155/18 uzavřenou dne 07.03.2018 mezi městem Vimperk jako
propachtovatelem a MVDr. Jiřím Oulickým, bytem P. Chelčického 132, Husinec jako pachtýřem,
jejímž účelem je užívání propachtovaných pozemků města k zemědělské činnosti (pastva, sečení,
sklizeň travních porostů). Změnou pachtovní smlouvy dochází rozšíření předmětu pachtu o pozemek
parc. č. 2000/2 – orná půda o výměře 8545 m2 vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, který město
Vimperk získalo bezúplatným převodem od Státního pozemkového úřadu, a který do doby převodu
užíval MVDr. Oulický k zemědělským účelům – sklizeň travních porostů na základě nájemního
vztahu. Změnou pachtovní smlouvy dochází k navýšení ročního pachtovného na částku 6.070 Kč/rok.
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
20.05.2019 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. 16/09/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
20.05.2019, 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 radě města.
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: 03.05.2019

Den sejmutí: 20.05.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

