Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 683 Rady města Vimperk ze dne 14.6.2008

záměr č. 88/27/08
podnájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 696,
označeného jako část parcely PK č. 803 díl 4 o výměře 18 m2 , za účelem umístění plechové
garáže. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 15. 8. 2008 s tří měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok za období do 15.8. 2008 do 31.12.2008.
Od 1.1.2009 bude nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do podnájemní 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
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 4.8.2008 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 88/27/08 – neotvírat“.
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. 388402257.
Den zveřejnění: 18.7.2008

Den sejmutí: 4.8.2008
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 685 Rady města Vimperk ze dne 14.6.2008

záměr č. 89/27/08
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu
vlastnictví 10001 pro Město Vimperk, označených jako parcely KN č. 1205/7 o výměře 131 m2 a
KN č. 1984/5 o výměře 196 m2. Nemovitosti budou prodány za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 2685/2008 ve výši 65.400,- Kč. Tato cena je považována jako
minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od
seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za
ocenění a geodetické rozdělení pozemku ve výši 3.620,- Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Na prodávaných
parcelách KN č. 1205/7 a 1984/5 bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch
vlastníka budovy č.p. 47 postavené na parcele KN st. č. 1204/1. Město Vimperk si vyhrazuje právo
od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do kupní 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
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 4.8.2008 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 89/27/08 – neotvírat“.
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. 388402257.
Den zveřejnění: 18.7.2008

Den sejmutí: 4.8.2008
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 686 Rady města Vimperk ze dne 14.6.2008

záměr č. 90/27/08
směny pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č.
10001 pro Město Vimperk, tam označené jako parcely KN č. 836/5, st. č. 835, 2046/2 její část dle
geometrického plánu č. 1544-262/2004, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v
červenci 2004, označenou jako parc. č. 2046/4 o výměře 2678 m2 a KN č. 2046/8 o celkové výměře
4807 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 2705/2008 ve
výši 1.150.300,- Kč z majetku Města Vimperk za pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Vimperk, na listu vlastnictví č. 696, tam označené jako parcely KN č. 743/1, 803/1, 805/3,
806/2, 806/5, 974, 976/1, 972/7 a pozemky vedené ve zjednodušené evidenci jako parcely PK st. č.
267/0/1, st. 267/0/2, st. 267/0/3, st. 270/0/1, st. 270/0/2, st. 279, 702/2, 709/0/1, 713/0/1, 722, 723/0/1,
723/0/2, 723/0/3, 725/0/1, 725/0/2, 725/0/3, 727, 729/0/1, 729/0/2, 730/3, 738, 740, 782/0/1, 782/0/2
její část dle geometrického plánu č. 1808-243/2008, zpracovaného Zeměměřickou kanceláří
Geodest v červnu 2008 o výměře 30 m2, 783/1 její část dle téhož geometrického plánu č. 1808243/2008 o výměře 281 m2, 790/0/1, 790/0/2, 790/0/3, 790/0/4, 801/0/1, 801/0/2, 801/0/3, 801/0/4,
802/0/1, 802/0/2, 802/0/3, 802/0/4, 803/0/1, 803/0/2, 803/0/3, 803/0/4, 804/0/1, 804/0/2, 804/0/3,
804/0/4, 807/0/1, 807/0/2, 807/0/3, 807/0/4, 807/0/5, 1488/2, 1917/2/1, 1917/2/2, 1917/2/3, 1917/2/4,
1918/0/1, 1918/0/2, 1918/0/3, 1920/0/1, 1920/0/2, 1921/0/1, 1921/0/2 o celkové výměře 20281 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 2705/2008 ve výši
1.175.320,- Kč z majetku Jana Šťastného, bytem Nespice 7, Vacov. Na rozdíl v cenách
směňovaných pozemků nebude brán zřetel a nebude se vyrovnávat. Město Vimperk ponese
náklady na pořízení geometrického plánu č. 1544-262/2004, dále náklady na ocenění pozemků,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a 1/2 daně z převodu nemovitostí. Jan
Šťastný ponese náklady na pořízení geometrického plánu č. 1808-243/2008 a 1/2 daně z převodu
nemovitostí. Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do směnné 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
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 4.8.2008 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 90/27/08 – neotvírat“.
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. 388402257.
Den zveřejnění: 18.7.2008

Den sejmutí: 4.8.2008
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 688 Rady města Vimperk ze dne 14.6.2008

záměr č. 92/27/08
prodeje devíti podílů o velikosti 113/1000, 90/1000, 107/1000, 107/1000, 88/1000, 86/1000,
106/1000, 108/1000 a 107/1000 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, a to bytového domu č.p. 255 v Tovární
ulici s parcelou KN st. č. 1049 o výměře 1140 m2 a objektem hospodářského příslušenství
(kolen).
Bytový dům má celkem 10 bytových jednotek a prodává se s právním závazkem devíti
nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám do podílového spoluvlastnictví za cenu v místě a
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2681/2008 ve výši 1.250.133,- Kč včetně
nákladů na ocenění.
Jednotlivé podíly budou prodány do podílového spoluvlastnictví současným devíti nájemcům
bytů a to podíl 113/1000 za cenu 154.896,- Kč, 90/1000 za cenu 123.369,- Kč, 107/1000 za cenu
146.671,- Kč, 107/1000 za cenu 146.671,- Kč, 88/1000 za cenu 120.627,- Kč, 86/1000 za cenu
117.885,- Kč, 106/1000 za cenu 145.301,- Kč, 108/1000 za cenu 148.042,- Kč a 107/1000 za cenu
146.671,- Kč. Tyto ceny jsou ceny minimální.
Nezbytnou podmínkou prodeje podílů nájemcům bytů domu č.p. 255 je zaplacení kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Zájemci o koupi
podílu na domě složí na učet města v průběhu zveřejnění, současně s podáním žádosti na
zveřejněný záměr, kauci ve výši 5.000,- Kč. Kauce se pro určení výše doplatku odečte žadatelům
od celkové kupní ceny. V případě, že zájemce po přihlášení se a po složení této zálohy od svého
záměru koupě podílu na domě č.p. 255 odstoupí, propadá tato kauce ve výši 5.000,- Kč ve
prospěch Města Vimperk. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u
příslušného katastrálního pracoviště.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do kupní 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
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 15.8.2008 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 92/27/08 – neotvírat“.
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. 388402257.
Den zveřejnění: 18.7.2008

Den sejmutí: 15.8.2008
Za Město Vimperk

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 680 Rady města Vimperk ze dne 14.6.2008

záměr č. 93/27/08
pronájmu a případně i budoucího prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část manipulační
plochy - část parcely KN č. 2522/62 o výměře 2000 m2 za účelem podnikatelské činnosti na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno za níže uvedených podmínek:
pokud nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě budoucí kupní 2,- Kč z
1m2/rok. Pro další rok nájmu (3. rok) je stanoveno nájemné z pronájmu manipulační plochy 9
Kč/1m2/rok.
Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.
Žádost musí obsahovat minimálně:
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do podnájemní 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
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 4.8.2008 do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po
tomto datu nebude brán zřetel. Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí
nápisem „Záměr č. 93/27/08 – neotvírat“.
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. 388402257.
Den zveřejnění: 18.7.2008

Den sejmutí: 4.8.2008
Za Město Vimperk

