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. 720 Rady města Vimperk ze dne 12.07.2010

záměr č. 63/23/10
pronájmu a případně i budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích,
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako:
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/1 o výměře 1650 m2
za účelem zajištění zázemí pro objekt na st. p.č. 2522/56 v k. ú. Vimperk. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno za níže
uvedených podmínek: Pokud nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě
budoucí kupní: první dva roky je nájemné z manipulační plochy 2,- Kč z 1m2/rok. Pro další
rok nájmu (3 rok) je stanoveno nájemné z pronájmu manipulační plochy ve výši 9 Kč/1m2/rok.
Výše bezdůvodného obohacení je stanovena z manipulační plochy 9 Kč /m2/rok.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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 02.08.2010 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. 63/23/10 – 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: 16.07.2010

Den sejmutí: 02.08.2010
v.r. Ing. Martin Kalous

