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. 1148 Rady města Vimperk ze dne 24.11.2008

záměr č. 138/41/08
pronajmout prostory v přízemí v čp. 393 v ulici Karla Weise ve Vimperku o celkové výměře
61,49 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u
nebytových prostor ve výši 407,72 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost
předmětu
za účelem
nájmu si zajistí nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za
podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní
smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí
nájemce.
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 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) Nabídka výše nájemného
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 15.12.2008 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. 138/41/08 – 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. 388402258.
Den zveřejnění: 28.11. 2008

Den sejmutí: 15.12.2008
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. 1151 Rady města Vimperk ze dne 24.11.2008

záměr č. 139/41/08
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 budova bez č.p./č.e. – garáž postavená na
části parcely KN st. č. 2522/31, dle geometrického plánu č. 1833-264/2008 zpracovaného
Geodetickou kanceláří Prachatice v říjnu 2008, označená jako parc. st. č. 2522/31 o výměře 244 m2
včetně této parcely a dále pozemek sloužící jako manipulační plocha k tomuto objektu na parcele
KN č. 2522/62, jeho část dle stejného geometrického plánu označená jako par. č. 2522/133 o
výměře 280 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckými posudky ve výši 420.612,Kč. 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 zaměření
prodávaných nemovitostí geometrickým plánem ve výši 7.774,- Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Budova garáže s pozemky
bude prodána současným nájemcům těchto 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 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 15.12.2008 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. 139/41/08 – 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: 28.11. 2008

Den sejmutí: 15.12.2008
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. 987 Rady města Vimperk ze dne 13.10.2008

záměr č. 140/41/08
prodeje pozemku zapsaného 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, označeného jako parcela KN č. 2522/65, její část dle geometrického plánu č.
1799-23/2008 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v září 2008, označená jako parc. č.
2522/123 o výměře 7515 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
2606/2008 ve výši 609.150,- Kč. 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 zaměření pozemku geometrickým plánem ve výši 22.777,- Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Pozemek bude
prodán vlastníku budovy postavené na parcele KN st. č. 2522/44 jako manipulační plocha a
zázemí k této stavbě.
Pro zajištění uložení vodovodního potrubí a přístupu pro jeho údržbu a opravy bude kupujícím
zřízeno věcné břemeno za úplatu ve výši 9.110,- Kč. Tato částka se odečte z kupní ceny.
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 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 15.12.2008 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. 140/41/08 – 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: 28.11. 2008

Den sejmutí: 15.12.2008
Za Město Vimperk

