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. 406 Rady města Vimperk ze dne 06.05.2019

záměr č. 17/10/2019
směny spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 2/3 pozemků vedených u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
Vimperk, zapsaných na listu vlastnictví č. 3228, tam označených jako parcely katastru nemovitostí
parc. č. 2418 – lesní pozemek o celkové výměře 2474 m2 a parc. č. 2419 – lesní pozemek o celkové
výměře 1309 m2 z majetku města Vimperk, za část parcely katastru nemovitostí parc. č. 2511 – lesní
pozemek oddělenou geometrickým plánem č. 2550-33/2019 vedenou nově jako parc. č. 2511/2
o výměře 4177 m2 v k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 25 z majetku Vojenských lesů a statků ČR,
s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem
č. 005/19 ze dne 20.04.2019 vypracovaným Ing. Františkem Hrůzou jako cena v místě a čase
obvyklá, celkově částkou 58.007 Kč za spoluvlastnický podíl pozemků města a částkou 96.070 Kč
za pozemek Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 38.063 Kč
uhradí město nejpozději do 15 dnů po podpisu směnné smlouvy. Obě strany této směny uhradí
každá polovinu nákladů spojených s realizací této směny (geometrické dělení a ocenění pozemků).
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
27.05.2019 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. 17/10/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
27.05.2019, 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 zastupitelstvu 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: 10.05.2019

Den sejmutí: 27.05.2019
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. 408 Rady města Vimperk ze dne 06.05.2019

záměr č. 18/10/2019
pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město
Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 819/5 o výměře 18 m2, za účelem
umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok. Pozemek bude pronajat majiteli
stávající plechové garáže.
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
27.05.2019 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. 18/10/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
27.05.2019, 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: 10.05.2019

Den sejmutí: 27.05.2019
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. 409 Rady města Vimperk ze dne 06.05.2019

záměr č. 19/10/2019
pachtu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov, na LV č. 10001 pro město
Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 840 – trvalý travní porost o výměře
2633 m2, za účelem zemědělské činnosti, sečení a sklizeň travních porostů. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
minimálně 0,10 Kč/m2/rok tj. 263 Kč/rok.
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
27.05.2019 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. 19/10/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
27.05.2019, 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.
Nabídka musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČO, popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše pachtovného.
3) 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: 10.05.2019

Den sejmutí: 27.05.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

