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. 23 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 7/2/09
pronajmout nebytové prostory č. 319 o celkové výměře 12m 2 v čp. 74 v ulici 1. máje ve
Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Nemovitost je zapsaná Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk. Minimální výše
nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 489,28 Kč za
1m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 391,43 Kč za 1m2/rok. Nájemné bude
zvýšeno počínaje rokem 2009 o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 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 2.2.2009 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. 7/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
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. 21 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 8/2/09
pronajmout nebytové prostory č. 304 o celkové výměře 60,48 m2 v čp. 3 v ulici 1. máje ve
Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Nemovitost je zapsaná Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk. Minimální výše
nájemného je stanovena u nebytových
prostor reprezentativních ve výši 530,60 Kč za
1m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 424,04 Kč za 1m2/rok. Nájemné bude
zvýšeno počínaje rokem 2009 o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 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 2.2.2009 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. 8/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
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. 26 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 9/2/09
směny částí parcel vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro Město
Vimperk, tam označených jako parcely zjednodušené evidence PK č. 1129/1 díl 1, 1129/4 a 1129/3
díl 1, dle geometrického plánu č. 1818-188/2008 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice
v prosinci 2008, nově vytvořenou parcelu parc.č. 1824/3 o výměře 1912 m2, za parcely vedené u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 2007 v 3/8 podílovém spoluvlastnictví pro Ing.
Ludmilu Ardalanovou, bytem Pod Strašnickou vinicí 1171/2, Praha – Strašnice, tam označené
jako parcely vedené ve zjednodušené evidenci jako PK č. 1133/ 2 díl 1, 1133/3 díl 1, 1150 díl 1,
1150 díl 2, 1151 díl 2, 1151 díl 3 a dále za parcely vedené u téhož katastrálního pracoviště v k.ú.
Vimperk na listu vlastnictví č. 2008 v 3/8 podílovém spoluvlastnictví, pro Ing. Ludmilu
Ardalanovou, bytem Pod Strašnickou vinicí 1171/2, Praha – Strašnice, tam označené jako parcely
vedené ve zjednodušené evidenci jako PK č. 1133/2 díl 2 a 1133/3 díl 2. Obě strany směny ponesou
½ nákladů za zaměření, ocenění pozemků a náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště ve výši celkem 7.069,- Kč a rovněž ½ 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 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 2.2.2009 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. 9/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
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. 30 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 10/2/09
pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka, na
LV č. 10001, označených jako parcely KN č. 491/1 o výměře 10948 m2, PK č. 491 o výměře 3220
m2, PK č. 492 o výměře 1240 m2, PK č. 493 o výměře 555 m2, PK č. 494 o výměře 4320 m2, PK č.
495 o výměře 888 m2 a PK č. 776 díl 2 o výměře 737 m2, za účelem zemědělské činnosti. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 15. 2. 2009 se tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
bude ve výši minimálně 0,30 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 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 2.2.2009 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. 10/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
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. 31 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 11/2/09
pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka, na
LV č. 10001, označených jako parcely KN č. 701 o výměře 7856 m2, PK č. 408/1 o výměře 3718
m2, PK č. 408/2 o výměře 536 m2 pro jejich zemědělské využívání. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 15. 2. 2009 se tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši
minimálně 0,10 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 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 2.2.2009 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. 11/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
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. 34 Rady města Vimperk ze dne 12.1.2009

záměr č. 12/2/09
pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro Město
Vimperk, označeného jako parcela KN č. 1725/12, její část o výměře 1200 m2. Pozemek bude
užíván pro zahrádkaření a nesmí být na něm umísťovány žádné stavby. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 3. 2009 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,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 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 2.2.2009 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. 12/2/09 – 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: 16.1. 2009

Den sejmutí: 2.2.2009
Za Město Vimperk

