MĚSTO VIMPERK

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1100 Rady města Vimperk ze dne 25.10.2010

záměr č. 93/32/10
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 katastru nemovitostí KN č. 779/4 o výměře části 18
m2, za účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
01.01.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 9,- Kč/m2/rok. Pozemek bude
pronajat majiteli stávající plechové garáže.
MĚSTO VIMPERK si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a od svého záměru odstoupit.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky nejpozději do 15.11.2010 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. 93/32/10 – neotvírat“.
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 nebo vyjádření k záměru
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: 29.10.2010

Den sejmutí: 15.11.2010
v.r. Ing. Martin Kalous

MĚSTO VIMPERK

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 1102 Rady města Vimperk ze dne 25.10.2010

záměr č. 94/32/10
prodeje pozemku zapsaného 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 označeného jako parcela KN č. 2522/74, její část dle
geometrického plánu č. 1972-210/2010 označená jako nově vzniklá parcela č. 2522/144 o výměře
334 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 26.720,- 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 na zaměření a ocenění
pozemku ve výši 6.912,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u
příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
MĚSTO VIMPERK si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a od svého záměru odstoupit.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky nejpozději do 15.11.2010 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. 94/32/10 – neotvírat“.
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 nebo vyjádření k záměru
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: 29.10.2010

Den sejmutí: 15.11.2010
v.r. Ing. Martin Kalous

