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. 1235 Rady města Vimperk ze dne 15.12.2008

záměr č. 144/43/08
pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001,
označených jako parcely KN č. 1793, 1794, 1807/9, PK č. 1251 d.1, 1278/2, 1278/3. Pozemky
budou užívány pro sport a rekreaci. Nájemcem bude občanské sdružení SKI KLUB Šumava, se
sídlem 1. máje 182, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15. 1. 2009 do
10. 10. 2026 a bude se v dalším řídit stávající nájemní smlouvou na sousední pozemky. Nájemné
zůstane v současné výši.
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 5.1.2009 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. 144/43/08 – 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: 19.12. 2008

Den sejmutí: 5.1.2009
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. 1236 Rady města Vimperk ze dne 15.12.2008

záměr č. 145/43/08
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 včetně
pozemku pod touto stavbou, parcelou KN st. č. 2522/71 o výměře 371 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckými posudky ve výši 603.003,- 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 2.138,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště.
Budova garáže s pozemkem bude prodána současnému nájemci těchto nemovitostí.
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 5.1.2009 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. 145/43/08 – 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: 19.12. 2008

Den sejmutí: 5.1.2009
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. 1237 Rady města Vimperk ze dne 15.12.2008

záměr č. 146/43/08
pronájmu a budoucího prodeje pozemků určených pro nízkopodlažní bytovou výstavbu v osadě
Skláře. Jedná se o pozemky označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 286/2 o výměře
1648 a KN č. 284/2 o výměře 628 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Skláře u
Vimperka. Pozemky budou po dobu výstavby pronajaty a po kolaudaci nově postavených
rodinných domů prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce
minimálně však za 260,- Kč/m2. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
bude obsahovat závazné termíny získání souhlasu stavebního úřadu, zahájení stavby a jejího
oprávněného užívání. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok. Nabyvatel bude hradit veškeré
náklady na případné geodetické práce a ocenění pozemku.
Součástí nabídky (žádosti) zájemce musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu,
splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci. Nebude-li tato částka včas uhrazena,
bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku
může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci.
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 kupní ceny
3) Nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 9.1.2009 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. 146/43/08 – 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: 19.12. 2008

Den sejmutí:9.1.2009
Za Město Vimperk

