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. 1302 Rady města Vimperk ze dne 10.12.2007

záměr č. 135/38/07
pronájmu pozemků zapsaných 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, jako parcely KN č. 1809/3 o výměře 1012 m2 a KN č. 1810 o výměře 739 m2, Ski
klubu Šumava o.s., se sídlem 1. máje 182, 385 01 Vimperk. Pronájem těchto pozemků bude řešen
uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70-001/06 uzavřené 22. 3. 2006 mezi Městem a Ski
klubem Šumava. Tímto dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu za nezměněných podmínek
vycházejících z této nájemní smlouvy a jejího dodatku č. 1. Nájem pozemků bude tedy sjednán
na dobu určitou v trvání 20 let, nájemné bude zahrnuto do původního nájemného ve výši
70.000,- Kč/rok za pronájem celého areálu autocampu Vodník včetně těchto nových pozemků.
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.
2) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění
Přihlášku na záměr je nutné doručit nejdéle do 31.12.2007 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. 135/38/07 – 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. 388402257.
Den zveřejnění:14.12.2007

Den sejmutí: 31.12.2007
Za Město Vimperk

