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. 421 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 43/18/09
prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec u Vimperka, na listu
vlastnickém 10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 113/2 o výměře 160
m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2862/2009 ve výši
minimálně 4.800,- 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 pozemku ve výši 500,- Kč. 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 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 21.5.2009 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. 43/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 21.5.2009
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. 422 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 44/18/09
prodeje pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001 pro Město
Vimperk, tam označených jako parcely PK 732/1 díl „a“ o výměře 46 m2, PK č. 732/2 díl „b“ o
výměře 80 m2, PK č. 731 díl „c“ o výměře 194 m2, díl „d“ o výměře 141 m2, díl „e“ o výměře 106
m2, PK č. 2015 díl „f“ o výměře 29 m2 a PK č. 730/3 díl „g“ o výměře 4 m2 na základě
geometrického plánu č. 1857-45/2009, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v dubnu
2009, takto nově vzniklou parcelu parc. č. 865/4 o výměře 600 m2 včetně zpevněných ploch
nacházejících se na této parcele, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 2861/2009 ve výši minimálně 174.000,- 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 geodetické vyměření a ocenění pozemku ve výši 7.354,- Kč. 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 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 21.5.2009 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. 44/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 21.5.2009
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. 423 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 45/18/09
prodeje nemovitostí 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 pro Město Vimperk, označených jako bytový dům č.p. 17 v osadě Výškovice
s parcelami KN st. č. 45 o výměře 734 m2, KN st. č. 46/1 o výměře 83 m2, KN č. 202/2 o výměře 208
m2, KN č. 823 o výměře 199 m2 a KN č. 824 o výměře 90 m2. Bytový dům má celkem šest bytových
jednotek a prodává se s právním závazkem 3 nájemních smluv (2 smlouvy na dobu neurčitou, 1 na
dobu určitou) k těmto bytovým jednotkám (na jednu bytovou jednotku je podána žaloba na
vyklizení), dva byty jsou volné. Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku č.
2860/2009 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 527.310,- Kč a je požadována jako cena
minimální. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto k výši nabídnuté kupní ceny a k záměru
budoucího využití tohoto domu. Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy a to do
20 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále před podpisem kupní smlouvy uhradí městu
náklady spojené s oceněním výše uvedených nemovitostí ve výši 3.500,- Kč. 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 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) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 1.6.2009 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. 45/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 1.6.2009
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. 424 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 46/18/09
pronájmu 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 katastru nemovitostí KN č. 1860/14 o výměře 724 m2, za
účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
1.6.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně 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) Nabídka výše nájemného
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.5.2009 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. 46/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí:21.5.2009
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. 425 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 47/18/09
pronájmu pozemků 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, označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1860/12 o výměře 669 m2 a KN č.
1860/13 o výměře 696 m2, za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši
minimálně 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) Nabídka výše nájemného
3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.5.2009 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. 47/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí:21.5.2009
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. 427 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 48/18/09
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v
bývalém areálu kasáren U Sloupů, na LV 10001 to jest:
- objektu budovy bez č.p./č.e – jiná stavba postavené na parcele KN st. č. 2522/71 o výměře 371 m2
včetně tohoto pozemku za pevnou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené
soudním znalcem, tj. 603.003,- Kč.
Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu celkovou kupní cenu nemovitostí ve třech splátkách před
uzavřením kupní smlouvy. První splátka ve výši 50% z kupní ceny bude uhrazena před podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zbývající dvě splátky ve výši 25% z kupní ceny pak v
pravidelných ročních splátkách.
Koncem měsíce, ve kterém bude smlouva uzavřena, se přeruší platba nájemného do doby
ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemce bude platit pouze v plné výši jemu
poskytnuté služby. Pokud kupující od koupě odstoupí během účinnosti smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, uhradí městu nezvýhodněné nájemné za dobu, za kterou nájem neplatil a smluvní
pokutu ve výši 10% z kupní ceny. Smluvní sankce a dlužné nájemné se odečtou ze složených
splátek v rámci vyúčtování s kupujícím. Pokud nebudou splátky stačit, bude rozdíl na dlužníku
vymáhán. Pokud žadatel nedodrží termín splatnosti druhé a třetí splátky, město bude mít právo
od smlouvy odstoupit a kupující uhradí stejné sankce a nájemné, jak je uvedeno výše. Čas
termínů se bude počítat od doby uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Ke kupní ceně budou připočítány náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající
vynaložil, tj. např. náklady na geometrické oddělení pozemků, ocenění ve výši 2.138,- Kč a dále
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, dvou let od účinnosti jejího podpisu, poté bude uzavřena
kupní smlouva a proveden vklad do katastru 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 21.5.2009 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. 48/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 21.5.2009
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. 431 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 49/18/09
pronajmout nebytové prostory č. 221 o celkové výměře 24,80 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem
ve Vimperku, blok AB v 2. NP, za účelem podnikatelské činnosti. Výše nájemného je stanovena
ve výši 224,02 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před
uzavřením nájemní smlouvy. 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) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.5.2009 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. 49/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 21.5.2009
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. 433 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009

záměr č. 50/18/09
pronajmout nebytové prostory č. 315 o celkové výměře 27,50 m2 v čp. 484 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku, za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je
stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 433,41 Kč za 1m2/rok, nebytových
prostor skladových ve výši 396,73 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši
173,36 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za podmínky
složení zálohy na nájemném ve výši měsíčních
nájmů
před podpisem nájemní
smlouvy
k nebytových prostorům a po vyklizení nebytových prostor původním nájemcem.
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) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 21.5.2009 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. 50/18/09 – 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: 6.5.2009

Den sejmutí: 21.5.2009
Za Město Vimperk

