Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/
a usnesením č. 86 Rady města Vimperk ze dne 31.1.2011

záměr č. 8/4/11
pronajmout nebytové prostory č. 313 o celkové výměře 15,30 m2 v 1. NP – blok AB v čp.
199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za účelem podnikatelské činnosti. U nebytových
prostor je stanovena minimální výše nájemného 241,13 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce.
Město Vimperk si vyhrazuje právo kdykoliv záměr zrušit a nevybrat žádného zájemce.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky nejpozději do 21.2.2011 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. 8/4/11 – neotvírat“.
Nabídka 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) Podnikatelský záměr–způsob využití nebytových prostor, podrobnější specifikace zamýšlené
činnosti, termín zahájení provozu, předpokládané investice do nebytového prostoru
3) Nabídka výše nájemného
4) 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. 388402258.
Prohlídku po dohodě umožní Městská správa domů s.r.o. tel: 388 411 400, GSM: 739 455 849
Den zveřejnění: 4.2.2011

Den sejmutí: 21.2.2011
Za Město Vimperk

Ing. Martin Kalous v.r.

*) vzor přihlášky (připravený formulář) lze získat na odboru hospodářském a bytovém nebo na internetových
stránkách města www.vimperk.cz – formuláře/odbor hospodářský a bytový

