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. 737 Rady města Vimperk ze dne 28.08.2019

záměr č. 28/18/2019
budoucího prodeje částí pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice
u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 402/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2. Kupní cena
bude stanovena na základě znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá v době uzavření
kupní smlouvy a bude splatná před podpisem této kupní smlouvy. Kupující zaplatí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnictví tohoto pozemku. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude
uzavřena s manželi Ziembovými z důvodu, že výše uvedené části pozemku města budou dotčeny
jejich plánovanou stavbou „Přístavba tělocvičny na parc. st. 38/3, 402/2, 819/5, k. ú. Výškovice
u Vimperka, obec Vimperk“. Přesný rozsah převáděného pozemku bude určen geometrickým
plánem vypracovaným na náklady kupující strany po dokončení a zaměření výše uvedené stavby.
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
16.09.2019 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. 28/18/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři místostarosty města dne
16.09.2019, od 8:35 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 - bude uvedeno do kupní smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČO, 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. 388 402 257.
Den zveřejnění: 30.08.2019

Den sejmutí: 16.09.2019
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. 768 Rady města Vimperk ze dne 28.08.2019

záměr č. 29/18/2019
pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 303 o výměře 49,95 m2 v čp. 144 v ulici 1. máje ve
Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u prostor
reprezentativních na 1.056,92 Kč/m2/rok, skladových na 845,50 Kč/m2/rok. 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 nebo podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
16.09.2019 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. 29/18/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři místostarosty města dne
16.09.2019, od 8:35 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 - bude uvedeno do kupní smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČO, popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše nájemného
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. 388 402 258.
Den zveřejnění: 30.08.2019

Den sejmutí: 16.09.2019
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. 769 Rady města Vimperk ze dne 28.08.2019

záměr č. 30/18/2019
Usnesení č. 769
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o výměře
8,26 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše
nájemného je stanovena na 422,77 Kč/m2/rok. 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 nebo podat své písemné nabídky, připomínky nejpozději do
16.09.2019 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. 30/18/2019 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři místostarosty města dne
16.09.2019, od 8:35 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 - bude uvedeno do kupní smlouvy, trvalé bydliště,
popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, IČO, popř. kontaktní adresu, tel. číslo.
2) Nabídka výše nájemného
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. 388 402 258.
Den zveřejnění: 30.08.2019

Den sejmutí: 16.09.2019
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

