Město Vimperk
Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: 250 805

zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ a
usnesením č. 900 Rady města Vimperk ze dne 27.8.2007

záměr č. 96/25/07
pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č.
10001 tam označených jako:
manipulační plocha - parcela KN č. 2522/81 o celkové výměře 1089 m2 ve prospěch p.
Bronislava Kováře, U Sloupů 28, Vimperk, který má uvedenou část nemovitosti v nájmu
do 31.08.2007 s tím, že nájemné pro další rok nájmu za manipulační plochu bude činit
2,- Kč za 1 m2 a rok.
Předmět nájmu se pronajme na dobu určitou
Zájemci se upozorňují na to, že pokud nemovitosti nebudou způsobilé k účelu nájmu (podle záměru
zájemce), musí uvést nemovitosti do stavu způsobilého k nájmu nájemce na své vlastní náklady včetně
obstarání rekolaudace
Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do nájemní smlouvy,
/případně IČ/ trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo /jiné spojení/
- u právnických osob obchodní firmu (název), sídlo, IČ, aktuální originál nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců (pokud právnická osoba v něm zapsaná), popř.
kontaktní adresu, tel. číslo (jiné spojení).
Vyjádření a nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na
úřední desce MěÚ Vimperk do podatelny Městského úřadu Vimperk v uzavřené obálce označené
nápisem „Záměr č. 96/25/07 neotvírat“, která bude na uzavření opatřena jménem (firmou) a adresou
(sídlem) zájemce. Bližší informace je možné získat u správce nemovitostí Městské správy domů s.r.o.,
se sídlem Vimperk, Náměstí Svobody 8, 385 01 Vimperk (jednatel František Kroupa), tel.spojení :
388411508, E-mail: msdvpk@quick.cz a to ve dnech : pondělí – čtvrtek , v hodinách 07.00 – 15.00
v pátek jen do 14.00 hod .
Tento správce je pověřen uzavřením nájemní smlouvy.
Zájemci se upozorňují, že Rada města Vimperk může odmítnout veškeré nabídky a záměr pronájmu
znovu kdykoliv zveřejnit a to za stejných nebo jiných podmínek. Neúplné nabídky zájemců mohou
být podle rozhodnutí Rady města Vimperk vyřazeny s tím, že k nim nebude přihlíženo, nebo mohou
být zájemci požádáni o doplnění nabídky. Pokud zájemce nedoplní nabídku ve lhůtě stanovené Radou
města Vimperk, nebude dále k nabídce přihlíženo.

Den zveřejnění: 31.8.2007

Den sejmutí: 17.9.2007
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 zřízení/ a
usnesením č. 901 Rady města Vimperk ze dne 27.8.2007

záměr č. 97/25/07
pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č.
10001 tam označených jako:
objekt na parcele KN st. č. 2522/37 – celková výměra nebytových prostor 428 m2 a
manipulační plochu - parcelu KN č. 2522/91 o celkové výměře 1320 m2 ve prospěch p.
Pavla Bartůška, trvale bytem SNP 465, Vimperk, který má uvedené nemovitosti v nájmu
do 30.09.2007 s tím, že dojde pro další rok nájmu k navýšení nájemného o 15 %, kromě
nájemného za manipulační plochu, která bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.
Předmět nájmu se pronajme na dobu určitou
Zájemci se upozorňují na to, že pokud nemovitosti nebudou způsobilé k účelu nájmu (podle záměru
zájemce), musí uvést nemovitosti do stavu způsobilého k nájmu nájemce na své vlastní náklady včetně
obstarání rekolaudace
Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do nájemní smlouvy,
/případně IČ/ trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo /jiné spojení/
- u právnických osob obchodní firmu (název), sídlo, IČ, aktuální originál nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců (pokud právnická osoba v něm zapsaná), popř.
kontaktní adresu, tel. číslo (jiné spojení).
Vyjádření a nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na
úřední desce MěÚ Vimperk do podatelny Městského úřadu Vimperk v uzavřené obálce označené
nápisem „Záměr č. 97/25/07 neotvírat“, která bude na uzavření opatřena jménem (firmou) a adresou
(sídlem) zájemce. Bližší informace je možné získat u správce nemovitostí Městské správy domů
s.r.o., se sídlem Vimperk, Náměstí Svobody 8, 385 01 Vimperk (jednatel František Kroupa),
tel.spojení : 388411508, E-mail: msdvpk@quick.cz a to ve dnech : pondělí – čtvrtek , v hodinách
07.00 – 15.00 v pátek jen do 14.00 hod .
Tento správce je pověřen uzavřením nájemní smlouvy.
Zájemci se upozorňují, že Rada města Vimperk může odmítnout veškeré nabídky a záměr pronájmu
znovu kdykoliv zveřejnit a to za stejných nebo jiných podmínek. Neúplné nabídky zájemců mohou
být podle rozhodnutí Rady města Vimperk vyřazeny s tím, že k nim nebude přihlíženo, nebo mohou
být zájemci požádáni o doplnění nabídky. Pokud zájemce nedoplní nabídku ve lhůtě stanovené Radou
města Vimperk, nebude dále k nabídce přihlíženo.

Den zveřejnění: 31.8.2007

Den sejmutí: 17.9.2007
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 zřízení/ a
usnesením č. 902 Rady města Vimperk ze dne 27.8.2007

záměr č. 98/25/07
pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č.
10001 tam označených jako: objekt na parcele KN st. č. 2522/37 – celková výměra
nebytových prostor 214 m2 a manipulační plochu - parcelu KN č. 2522/100 o celkové
výměře 660 m2 ve prospěch p. Vladimíra Trojky, trvale bytem Boženy Němcové č.p. 101,
Vimperk, který má uvedené nemovitosti v nájmu do 30.09.2007 s tím, že dojde pro další
rok nájmu k navýšení nájemného o 15 %, kromě nájemného za manipulační plochu,
která bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.
Předmět nájmu se pronajme na dobu určitou
Zájemci se upozorňují na to, že pokud nemovitosti nebudou způsobilé k účelu nájmu (podle záměru
zájemce), musí uvést nemovitosti do stavu způsobilého k nájmu nájemce na své vlastní náklady včetně
obstarání rekolaudace
Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto údaje:
Identifikaci zájemce:
- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do nájemní smlouvy,
/případně IČ/ trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo /jiné spojení/
- u právnických osob obchodní firmu (název), sídlo, IČ, aktuální originál nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců (pokud právnická osoba v něm zapsaná), popř.
kontaktní adresu, tel. číslo (jiné spojení).
Vyjádření a nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na
úřední desce MěÚ Vimperk do podatelny Městského úřadu Vimperk v uzavřené obálce označené
nápisem „Záměr č. 98/25/07 neotvírat“, která bude na uzavření opatřena jménem (firmou) a adresou
(sídlem) zájemce. Bližší informace je možné získat u správce nemovitostí Městské správy domů
s.r.o., se sídlem Vimperk, Náměstí Svobody 8, 385 01 Vimperk (jednatel František Kroupa),
tel.spojení : 388411508, E-mail: msdvpk@quick.cz a to ve dnech : pondělí – čtvrtek , v hodinách
07.00 – 15.00 v pátek jen do 14.00 hod .
Tento správce je pověřen uzavřením nájemní smlouvy.
Zájemci se upozorňují, že Rada města Vimperk může odmítnout veškeré nabídky a záměr pronájmu
znovu kdykoliv zveřejnit a to za stejných nebo jiných podmínek. Neúplné nabídky zájemců mohou
být podle rozhodnutí Rady města Vimperk vyřazeny s tím, že k nim nebude přihlíženo, nebo mohou
být zájemci požádáni o doplnění nabídky. Pokud zájemce nedoplní nabídku ve lhůtě stanovené Radou
města Vimperk, nebude dále k nabídce přihlíženo.

Den zveřejnění: 31.8.2007

Den sejmutí: 17.9.2007
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. 903 Rady města Vimperk ze dne 27. 8. 2007

záměr č. 99/25/07
prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na
listu vlastnictví 10001 pro Město Vimperk tam označených jako budova bez č.p./če.
stavba ubytovacího zařízení s pozemkem parcely KN st. č. 2522/57 o výměře 361 m2.
Tyto nemovitosti se prodávají společnosti Dřevomont Šumava s.r.o., se sídlem Boubínská
223, Vimperk zastoupená jednatelem Dušanem Říhou za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 380.000,- Kč. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu
nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy, a to do 20 dnů od seznámení s jejím
obsahem. Kupující 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 kupní
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.
1) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 17.9.2007 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. 99/25/07 – 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. 388402259.
Den zveřejnění: 31.8. 2007

Den sejmutí: 17.9.2007
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 zřízení/ a
usnesením č. 907 Rady města Vimperk ze dne 27.8.2007

záměr č. 100/25/07
prodeje části pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Vimperk na listu vlastnictví 10001, pro Město Vimperk, tam označených jako parcely
KN č. 1802/6, její část dle geometrického plánu č. 1664-27/2007, zpracovaného
Geodetickou kanceláří Prachatice v březnu 2007, (dále jen GP), označena jako parc. č.
1802/6 o výměře 1094 m2, KN č. 1802/7 celá o výměře 4406 m2, KN č. 1802/8, její část dle
GP označena jako parc. č. 1802/8 o výměře 8347 m2 za cenu 3 738 690,-- Kč společnosti
SAK, spol. s r.o. se sídlem Pražská 259, Vimperk. Kupující uhradí Městu Vimperk
náklady na geodetické práce a ocenění ve výši 10 933,-- Kč.
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
Záměr je nutné potvrdit písemně a doručit jej nejdéle do 17.9.2007 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. 100/25/07 – neotvírat“.
Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk
v úředních hodinách /pondělí a středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na tel.č.
388402259.
Den zveřejnění: 31.8.2007

Den sejmutí: 17.9.2007
Za Město Vimperk

