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. 266 Rady města Vimperk ze dne 16.03.2020

záměr č. 18/06/2020
směny pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov, zapsaných na listu vlastnictví
č. 10001, tam označených jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 400 – trvalý travní porost
o výměře 144 m2 a jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 946/2 – ostatní plocha ostatní
komunikace, její části oddělené geometrickým plánem č. 192-23/2020 a vedené jako její díl „b“
o výměře 328 m2 z majetku města Vimperk, za část parcely katastru nemovitostí parc. č. 401 –
ostatní plocha, neplodná půda oddělenou geometrickým plánem č. 192-23/2020 a nově vedenou
jako parc. č. 401 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 386 m2 v k. ú. Křesanov, na listu vlastnictví
č. 1904 z majetku manželů Krýchových, bytem Křesanov 21, Vimperk. Cena směňovaných
pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4484/2020 ze dne 11.03.2020 jako cena v místě
a čase obvyklá, celkově částkou 52.240 Kč (135 Kč/m2 za pozemky plochy smíšené obytné a 100
Kč/m2 za pozemky plochy veřejného prostranství) za pozemky města a částkou 38.600 Kč (100
Kč/m2) za pozemky manželů Krýchových. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 13.640 Kč uhradí
manželé Krýchovi na účet města Vimperk před podpisem směnné smlouvy. Obě strany této směny
uhradí každá polovinu nákladů za geodetické dělení a ocenění pozemků a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, když doplatek těchto nákladů manželů Krýchových bude činit 6.037,50 Kč.
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
06.04.2020 do podatelny MěÚ Vimperk do 8:30 hod. Na podání doručená po tomto datu nebude brán
zřetel.
Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem
„Záměr č. 18/06/2020 – neotvírat“.
Otevírání přijatých nabídek komisí jmenovanou RM se uskuteční v kanceláři starostky města dne
06.04.2020, 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: 20.03.2020

Den sejmutí: 06.04.2020
za město Vimperk
Ing. Martin Kalous v. r.

