Usnesení ZM č. 19/2017 z jednání
konaného dne 10. 4. 2017
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
19/2017 A. Schvaluje:
1) program jednání;
2) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák;
3) Smlouvu o podmínkách koupě nemovitosti a poskytování služeb, č. z. 513863, mezi M
 M reality holding a.s., IČO 27487768, se sídlem Praha 1, Krakovská 583/9, 110 00, dále
převodcem A. M. a Z. G. a zájemcem Městem Horšovský Týn, IČO 00253383, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, o projevení vážného zájmu o převod nemovitostí č. p.
11, náměstí Republiky, Horšovský Týn a č. p. 12, ul. 5. května, Horšovský Týn, do vlastnictví
Města Horšovský Týn, s blokační úhradou ve výši 427.500,-Kč, a s dobou trvání smlouvy
minimálně do 30. 6. 2017. Ke dni protokolárního předání a převzetí nemovitosti nebude v
platnosti smlouva o nájmu a provozování uvedená v čl. XI. rezervační smlouvy
4) zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 1582/97 zapsanému na listu vlastnictví LV č.
3061 vedenému Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice,
pro obec a katastrální území Horšovský Týn, ve prospěch Komerční banky a.s. Pozemek parc.
č. 1582/97 je zatížen právem zpětné koupě ve prospěch Města Horšovský Týn.

19/2017 B. Bere na vědomí:
1) informaci o rezignaci na mandát člena Rady města Horšovský Týn pana Ing. Ladislava
Waltera ke dni 31. 3. 2017.

19/2017 C. Volí:
1) na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z řad zastupitelů města členem Rady města Horšovský Týn pana
Zdeňka Křivku.
19/2017 D. Mění a doplňuje:
1) usnesení ZM č. 18/2017 A. bod 7) ze dne 27.3.2017 takto: ZM schvaluje nákup objektu
občanské vybavenosti č. p. 11, náměstí Republiky, Město, Horšovský a č. p. 12, ul. 5. května,
Město, Horšovský Týn, včetně pozemků p. č. 24, 25 v k. ú. Horšovský Týn, ve veřejném
zájmu, a všech součástí a příslušenství v předmětných nemovitostech uvedených, tak jak jsou
vymezené ve znaleckém posudku č. 656-16/2017 vyhotoveném Ing. Pavlou Wolfovou ke dni
14. 2. 2017, vše v katastrálním území Horšovský Týn, včetně vnitřního vybavení uvedeného
v příloze, od pana A. M a paní Z. G. za kupní cenu 14.250.000,- Kč. Část kupní ceny ve výši
427.500,-Kč bude uhrazena do 5 dnů ode dne podpisu „Smlouvy o podmínkách koupě
nemovitosti a poskytování služeb, č. z. 513863 (rezervační smlouva)“, zbývající část
kupní ceny bude uhrazena na základě faktury vystavené do 30 dnů po provedeném
vkladu práva do katastru nemovitostí. Nabídku výše ceny činí zastupitelstvo jako časově
omezenou a lhůtu k jejímu přijetí stanovuje prodávajícím do 29. 3. 2017 do 15:00 hodin.
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19/2017 E. Ukládá:
1) RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího postupu prací na rekonstrukci
a obnovení činnosti Hotelu Šumava
Ověřovatelé:
Ing. Lubomír Porvich v.r.
Zdeněk Křivka v.r.

........................................
.........................................

…………………………………
Václav Mothejzík v.r.
starosta
………………………………..
David Škopek v.r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu
osobních údajů, částka 30 ze dne 11. 2. 2004, informujeme veřejnost, že usnesení
Zastupitelstva města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o
ochraně osobních údajů).
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