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. 297 Rady města Vimperk ze dne 04.04.2011

záměr č. 22/12/11
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 parcela katastru nemovitostí KN č. 763/3 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 a parcela KN č. 759 – trvalý travní porost, její část
dle geometrického plánu č. 1986-3/2011 označená jako nově vzniklá parcela č. 759/2 o výměře
281 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3211/2011 ve
výši 17.100,- 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
geodetické dělení a ocenění pozemků ve výši 6.452,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Pozemky budou prodány vlastníku zahradní chatky postavené na parcele
KN č. 763/3 v k.ú. Vimperk z důvodu, že se jedná o zahradu u uvedené stavby. Rada města dále
požaduje uhradit nájemné za poslední tři roky užívání pozemků ve výši 2,-Kč/m2/rok tj. celkem
1.710,- Kč.
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 26.04.2011
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. 22/12/11 –
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) 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: 08.04.2011

Den sejmutí: 26.04.2011
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

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. 298 Rady města Vimperk ze dne 04.04.2011

záměr č. 23/12/11
směny pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 939, její část dle
geometrického plánu č. 164-231/2010 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice s.r.o., tj.
její díl „d“ o výměře 67 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního
znalce ve výši 10.050,- Kč z majetku města Vimperk za pozemky v k.ú. Pravětín vzniklé dle
výše uvedeného geometrického plánu a označené jako parc. č. 504/1 díl „b“ o výměře 7 m2 a
nově vzniklá parc. č. 504/17 o výměře 32 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
posudkem soudního znalce v celkové výši 5.850,- Kč z vlastnictví společnosti ROHDE &
SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o., se sídlem Špidrova 49, Vimperk. Rozdíl v cenách
směňovaných pozemků tj. 4.800,- Kč uhradí společnost ROHDE & SCHWARZ městu Vimperk
před podpisem směnné smlouvy. Obě strany směny ponesou každá 1/2 nákladů spojených
s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geodetické oddělení pozemků, ocenění a
poplatek za vklad do katastru nemovitostí (tj. 6.122,-Kč) a rovněž 1/2 daně z převodu
nemovitostí.
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 26.04.2011
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. 23/12/11 –
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) 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: 08.04.2011

Den sejmutí: 26.04.2011
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

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. 303 Rady města Vimperk ze dne 04.04.2011

záměr č. 24/12/11
prodeje nemovitostí 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 budova čp. 128 – garáž postavená na pozemku
KN č. 1206/23, budova bez čp./če. – garáž postavená na pozemku KN č. 1206/17, dále parcela
katastru nemovitostí KN č. 1206/14 – zastavěná plocha a nádvoří 555 m2, parcela KN č. 1206/15
– zastavěná plocha a nádvoří 555 m2, parcela KN č. 1206/16 – zastavěná plocha a nádvoří 553
m2, parcela KN č. 1206/17 – zastavěná plocha a nádvoří 659 m2, parcela KN č. 1206/18 – ostatní
plocha 5069 m2, parcela KN č. 1206/22 – ostatní plocha 1520 m2 a parcela KN č. 1206/23 –
zastavěná plocha a nádvoří 225 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckými
posudky č. 3153/2010 a č. 3215/2011 ve výši 3.218.240,- Kč. Kupní cena bude zaplacena nejdéle
do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na vklad do
katastru nemovitostí. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění
nemovitostí ve výši 1.000,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pozemky budou prodány stávajícímu nájemci výše uvedených nemovitostí na základě
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2010 schválené ZM č. usnesení 31 ze
dne 13.12.2010. Oproti kupní ceně bude započtena již zaplacená záloha budoucím kupujícím ve
výši 750.000,- Kč.
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 26.04.2011
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. 24/12/11 –
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) 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: 08.04.2011

Den sejmutí: 26.04.2011
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

