M sto Vimperk

Steinbrenerova 6, Vimperk, I O: 250 805

zve ej uje

dle usnesení . 505 Rady m sta Vimperk ze dne 22.5.2006

nabídku . 6/06

pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ
v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská, na listu vlastnictví .
10001, tam ozna eného jako parcela KN . 890/45 o vým e 4398 m2.
Podmínkou získání nájmu, p ípadn i jen ásti pozemku a jeho budoucí koup je závazek zájemce
k zajišt ní p ístupu na pozemek po komunikaci na parcele KN . 890/59 v k.ú. Boubská na náklad
nájemce (nutno dokon it komunikaci a inž. sít ) – jedná se o ástku cca 1 300 000,- K , p i emž
cena za tyto práce bude na úhradu ceny pozemku zapo tena.
Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu neur itou, nájemné bude ve výši
5,- K /m2/rok.
Pozemek bude prodán po kolaudaci stavby za ceny v míst a ase prodeje obvyklé, min. však za
300,- K za m2. Kupní cena bude splatná p ed uzav ením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí
rovn ž náklady na geodetické práce a ocen ní pozemku.
Nájemce bude smluvn zavázán k dodržení termín získání stavebního povolení, zahájení stavby a
její kolaudace. Nespln ní termín bude sankcionováno.
Sou ást nabídky musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu, splatná do 10 dn
od oznámení výsledku úsp šnému zájemci. K výši této nabídky bude p ihlédnuto p i výb ru
budoucího nájemce. Nebude-li nabídnutá ástka v as uhrazena, bude tato skute nost znamenat
ukon ení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku m že být nabídnut dalšímu
nejlépe vyhovujícímu zájemci.
Nájemní smlouva bude uzav ena po úsp šném zakon ení územního ízení.
M sto Vimperk si vyhrazuje právo od svého zám ru odstoupit .
Žádost musí obsahovat minimáln :
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, p íjmení, rodné íslo se souhlasem jeho uvedení do nájemní smlouvy,
trvalé bydlišt , pop . kontaktní adresu, tel íslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, I , originál nebo kopii výpisu z obchodního rejst íku
(pokud je v n m osoba zapsaná), pop . kontaktní adresu, tel. íslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zve ejn ní
3) Nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu
Nabídky zájemc spolu s vyjád ením je nutné doru it nejdéle do 14.6.2006 do podatelny M Ú
Vimperk. Na podání doru ená po tomto datu nebude brán z etel. Na uzav ení obálky uvede zájemce
jméno, p íjmení, adresu a obálku ozna í nápisem „Nabídka . 6/06 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodá ském a bytovém M Ú Vimperk v ú edních
hodinách /pond lí a st eda 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. . 388402259
Den zve ejn ní: 30.5.2006

Den sejmutí: 14.6.2006

Za M sto Vimperk

M sto Vimperk

Steinbrenerova 6, Vimperk, I O: 250 805

zve ej uje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích /obecní z ízení/ a
usnesením . 651 Zastupitelstva m sta Vimperk ze dne 22.5.2006

zám r . 58/16/06
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrální pracovišt
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví . 10001 pro M sto
Vimperk, tam ozna ené jako parcela KN st. . 2522/31 o vým e 488 m2 a objekt garáží na parcele
KN st. . 2522/31, do podílového spoluvlastnictví.
Výše uvedené nemovitosti budou prodány za cenu v míst a ase obvyklou stanovenou soudním
znalcem zvýšenou o DPH ve výši platné v dob prodeje, a to:
podíl 1/2 výše uvedených nemovitostí za cenu 389.412,50 K bez DPH Vladimíru Churavému,
bytem SNP 463, Vimperk a podíl 1/2 výše uvedených nemovitostí za cenu 389.412,50 K bez DPH
Petru Churavému, bytem SNP 463, Vimperk.
Kupní cena bude zaplacena p ed uzav ením kupní smlouvy, a to do 30 dn od p edložení jejího
návrhu kupujícímu. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na po ízení
znaleckých posudk a geometrického plánu v celkové výši 3.500,- K .
M sto Vimperk si vyhrazuje právo od svého zám ru odstoupit .
Žádost musí obsahovat minimáln :
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, p íjmení, rodné íslo se souhlasem jeho uvedení do kupní smlouvy, trvalé
bydlišt , pop . kontaktní adresu, tel íslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, I , originál nebo kopii výpisu z obchodního rejst íku
(pokud je v n m osoba zapsaná), pop . kontaktní adresu, tel. íslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zve ejn ní
Nabídky zájemc spolu s vyjád ením je nutné doru it nejdéle do 14.6.2006 do podatelny M Ú
Vimperk. Na podání doru ená po tomto datu nebude brán z etel. Na uzav ení obálky uvede zájemce
jméno, p íjmení, adresu a obálku ozna í nápisem „Zám r . 58/16/06 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodá ském a bytovém M Ú Vimperk v ú edních
hodinách /pond lí a st eda 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. . 388402259
Den zve ejn ní: 30.5.2006

Den sejmutí: 14.6.2006

Za M sto Vimperk

M sto Vimperk

Steinbrenerova 6, Vimperk, I O: 250 805

zve ej uje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích /obecní z ízení/ a
usnesením . 652 Zastupitelstva m sta Vimperk ze dne 22.5.2006

zám r . 59/16/06
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního
pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví .
10001 pro M sto Vimperk v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :
objekt garáže na parcele KN st. . 2522/71 o vým e 371 m2, za cenu v míst a ase obvyklou
stanovenou soudním znalcem, tj. 577.360,- K bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod
budovou, tj parcelou KN st. . 2522/71, jejíž cena v míst a ase obvyklá iní 25.643,- K bez DPH,
Martinu Sovovi, bytem Žár 37, Vacov. Celková pevná ást cen nemovitostí tedy iní 603.003,- K
bez DPH. K t mto cenám bude p ipo tena DPH ve výši platné v dob prodeje.
Kupní cena bude zaplacena p ed uzav ením kupní smlouvy, a to do 30 dn od p edložení jejího
návrhu kupujícímu. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na po ízení
znaleckých posudk a geometrického plánu v celkové výši 2.333,- K .
M sto Vimperk si vyhrazuje právo od svého zám ru odstoupit .
Žádost musí obsahovat minimáln :
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, p íjmení, rodné íslo se souhlasem jeho uvedení do kupní smlouvy, trvalé
bydlišt , pop . kontaktní adresu, tel íslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, I , originál nebo kopii výpisu z obchodního rejst íku
(pokud je v n m osoba zapsaná), pop . kontaktní adresu, tel. íslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zve ejn ní
Nabídky zájemc spolu s vyjád ením je nutné doru it nejdéle do 14.6.2006 do podatelny M Ú
Vimperk. Na podání doru ená po tomto datu nebude brán z etel. Na uzav ení obálky uvede zájemce
jméno, p íjmení, adresu a obálku ozna í nápisem „Zám r . 59/16/06 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodá ském a bytovém M Ú Vimperk v ú edních
hodinách /pond lí a st eda 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. . 388402259
Den zve ejn ní: 30.5.2006

Den sejmutí: 14.6.2006

Za M sto Vimperk

M sto Vimperk

Steinbrenerova 6, Vimperk, I O: 250 805

zve ej uje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích /obecní z ízení/ a
usnesením . 653 Zastupitelstva m sta Vimperk ze dne 22.5.2006

zám r . 60/16/06
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního
pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví .
10001 pro M sto Vimperk v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :
objekt závodního stravování na parcele KN st. . 2522/55 o vým e 430 m2, za cenu v míst a ase
obvyklou stanovenou soudním znalcem, tj. 1.500.000,- K bez DPH. Objekt bude prodán
s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. . 2522/55, jejíž cena v míst a ase obvyklá iní
36.505,- K bez DPH, Vladimíru Košnarovi, bytem Hrani á ská 38, Vimperk. Celková pevná ást
cen nemovitostí tedy iní 1.536.505,- K bez DPH. K t mto cenám bude p ipo tena DPH ve výši
platné v dob prodeje.
Kupní cena bude zaplacena p ed uzav ením kupní smlouvy, a to do 30 dn od p edložení jejího
návrhu kupujícímu.
M sto Vimperk si vyhrazuje právo od svého zám ru odstoupit .

Žádost musí obsahovat minimáln :
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, p íjmení, rodné íslo se souhlasem jeho uvedení do kupní smlouvy, trvalé
bydlišt , pop . kontaktní adresu, tel íslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, I , originál nebo kopii výpisu z obchodního rejst íku
(pokud je v n m osoba zapsaná), pop . kontaktní adresu, tel. íslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zve ejn ní
Nabídky zájemc spolu s vyjád ením je nutné doru it nejdéle do 14.6.2006 do podatelny M Ú
Vimperk. Na podání doru ená po tomto datu nebude brán z etel. Na uzav ení obálky uvede zájemce
jméno, p íjmení, adresu a obálku ozna í nápisem „Zám r . 60/16/06 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodá ském a bytovém M Ú Vimperk v ú edních
hodinách /pond lí a st eda 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. . 388402259
Den zve ejn ní: 30.5.2006

Den sejmutí: 14.6.2006

Za M sto Vimperk

M sto Vimperk

Steinbrenerova 6, Vimperk, I O: 250 805

zve ej uje

v souladu s ustanovením § 39/1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích /obecní z ízení/ a
usnesením . 533 Rady m sta Vimperk ze dne 29.5.2006

zám r . 61/16/06
prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrální pracovišt
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém .
10001 pro M sto Vimperk, tam ozna eného jako KN . 1860/8 o vým e 645 m2 za cenu v míst a
ase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem . 1962/2004 ve výši 27.740,- K a úhradu
náklad na geodetické práce a ocen ní pozemk ve výši 3.841,- K manžel m Zde kovi a Gabriele
Hude kovým, bytem elakovského 404, Vimperk. Kupní cena bude zaplacena p ed uzav ením
kupní smlouvy a to do 15 dn po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu
m stu náklady spojené s ocen ním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrických plán .
1513-509/2003 a 1571-197/2005.
M sto Vimperk si vyhrazuje právo od svého zám ru odstoupit .
Žádost musí obsahovat minimáln :
1) Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, p íjmení, rodné íslo se souhlasem jeho uvedení do kupní smlouvy, trvalé
bydlišt , pop . kontaktní adresu, tel íslo.
- u právnických osob firmu (název), sídlo, I , originál nebo kopii výpisu z obchodního rejst íku
(pokud je v n m osoba zapsaná), pop . kontaktní adresu, tel. íslo.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zve ejn ní
Nabídky zájemc spolu s vyjád ením je nutné doru it nejdéle do 14.6.2006 do podatelny M Ú
Vimperk. Na podání doru ená po tomto datu nebude brán z etel. Na uzav ení obálky uvede zájemce
jméno, p íjmení, adresu a obálku ozna í nápisem „Zám r . 60/16/06 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodá ském a bytovém M Ú Vimperk v ú edních
hodinách /pond lí a st eda 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel. . 388402259
Den zve ejn ní: 30.5.2006

Den sejmutí: 14.6.2006

Za M sto Vimperk

