Město Horšovský Týn
odbor kancelář starosty
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
VÁŠ DOPIS ZN.:
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21.12.2020
NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 15246/2020
VYŘIZUJE:
David Škopek
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d.skopek@muht.cz
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28.12.2020

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inforacím, ve znění pozdějších předpisů
Na základě Vaší žádosti ze dne 21.12.2020 Vám sdělujeme požadované informace o převodech majetku
města, které jsou veřejně přístupné také na webu města Horšovský Týn v sekci Samospráva, pod
záložkami Zastupitelstvo (ZM) a Rada města (RM) na níže uvedeném odkazu:
https://www.horsovskytyn.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/
Oznámení o záměru města přenechat do nájmu/pachtu v k.ú. H. Týn část p. p. č. 758/1
Vyvěšeno: 18.11.2020 Sejmuto: 4.12.2020
- RM 49/2 ze dne 07.10.2020 bere na vědomí ukončení nájemního vztahu dohodou dne 24.09.2020 na
část pozemku parc. č. 758/1 v k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/2 o výměře 220 m² za účelem
zřízení zahrádky. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do
pronájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1 v k.ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/2 o výměře 220
m² za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m² je od roku 1999 navyšováno o inflační
koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2020 činí výše pachtovného 4,41 Kč/m² za rok.
Oznámení o záměru města prodat v k.ú. H. Týn část pozemku p.č. KN 1844/1
Vyvěšeno: 25.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020
- ZM usn. č. 14/7 ze dne 02.11.2020 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1844/1 – lesní pozemek
v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 5500 m² společnosti TAUBENHANSL s.r.o., Masarykova 189,
Horšovský Týn, IČ 63508591 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 6722-152/20 ke dni
25.7.202 jako cena obvyklá ve výši 540 Kč/m², dále bude připočtena hodnota lesního porostu ve výši
97.400 Kč. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude uhrazena
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku (např. znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatek za vklad práva apod.). Složená
peněžní jistota ve výši 250.000 Kč se stává součástí kupní ceny.
Oznámení o záměru města prodat v k.ú. H. Týn pozemek p.č. KN 1923/4
Vyvěšeno: 25.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020
- ZM usn. č. 14/9 ze dne 02.11.2020 schvaluje prodej pozemku parc. č. 1923/4 – lesní pozemek v k.ú.
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Horšovský Týn o výměře 130 m² za kupní cenu 100 Kč/m². Kupní cena bude uhrazena nejpozději
v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (např.
znalecký posudek, správní poplatek za vklad práva apod.)
Oznámení o záměru města prodat v k.ú. Dolní Metelsko část pozemku p.č. KN 320/2
Vyvěšeno: 25.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020
- ZM usn. č. 14/10 ze dne 02.11.2020 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 320/2 - zahrada v k.ú.
Dolní Metelsko o výměře cca 580 m² vlastníkovi staveb na tomto pozemku za kupní cenu 579 Kč/m².
Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupnísmlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (náklady na
vyhotovenígeometrického plánu na dělení pozemku, správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí).
Oznámení o záměru města prodat v k.ú. Věvrov část pozemku p.č. KN 580/1
Vyvěšeno: 25.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020
- ZM usn. č. 14/11 ze dne 02.11.2020 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 580/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Věvrov– dle návrhu geometrického plánu č. 103-53/2020 ze dne
06.03.2020 nově označeného jako pozemek st. 47 o výměře 45 m² vlastníkovi stavby zemědělského
objektu na tomto pozemku za kupní cenu 496 Kč/m². Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené spřevodem pozemku.
Oznámení o záměru města prodat v k.ú. H. Týn část pozemků p.č. KN 1058/43, 1058/44
Vyvěšeno: 25.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020
- ZM usn. č. 14/8 ze dne 02.11.2020 schvaluje prodej části pozemků parc. č. 1058/43 a 1058/44 – vše
trvalý travní porost v k.ú.Horšovský Týn o výměře cca 1300 m² za kupní cenu 100 Kč/m². Přesná
výměra bude stanovena geometrickým plánem. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (náklady na vyhotovení
geometrického plánu na dělení pozemku, znalecký posudek, správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí). Složená peněžní jistota ve výši 50.000 Kč se stává součástí kupní ceny.
Oznámení o záměru města přenechat do nájmu/pachtu - část pozemku parc. č. 2305/1 v k. ú.
Horšovský Týn
Vyvěšeno: 22.7.2020 Sejmuto: 7.8.2020
- RM 46/2 ze dne 26.08.2020 vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl
zveřejněn záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 2305/1o výměře 52 m²
v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání případných výnosů
z propachtovaného pozemku. Vprůběhu lhůty byla městu doručena jedna žádost. RM schvaluje pacht
části pozemku parc. č. 2305/1 o výměře 52 m² v k. ú. Horšovský Týnpanu M. K., Plzeň. Pacht se
uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM
(výše nájemného 2,50 Kč/m² od roku 1999 každoročně navyšováno o míru inflace).

Oznámení o záměru města prodat šlapadla - ZRUŠENO USNESENÍM RM Č. 43 ZE DNE
24.6.2020
Vyvěšeno: 18.6.2020 Sejmuto: 4.7.2020
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Oznámení o záměru města přenechat do nájmu/pachtu - část pozemku parc. č. 640/1 v k. ú.
Horšovský Týn
Vyvěšeno: 5.6.2020 Sejmuto: 21.6.2020
RM 43/9 ze dne 24.06.2020 vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl
zveřejněn záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 640/1 o výměře 80 m² v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požíváni připadných výnosů
z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena jedna žadost. RM schvaluje pacht
části pozemku parc. č. 640/1 o vyměře 80 m² v k. ú. Horšovský Týn panu M. Z., Domažlice. Nájem se
uzavírá na dobu neurčitou s tříměsiční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM
(vyše nájemného 2,50 Kč/m² od roku 1999 každoročně navyšováno o míru inflace). RM pověřuje
starostu podpisem pachtovní smlouvy.
Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 593/2 v k. ú.
Věvrov
Vyvěšeno: 29.5.2020 Sejmuto: 14.6.2020
- ZM usn. č. 12/9 ze dne 22.6.2020 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 593/2 - ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Věvrov– dle návrhu geometrického plánu č. 82-10/2020 ze dne 24.1.2020 nově
označenou jako pozemek 593/3 o výměře 6 m² vlastníkovi rodinného domu Věvrov č. p. 23 za kupní
cenu 399 Kč/m². Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem části pozemku.
Oznámení o záměru města prodat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 37/1 v k. ú. Věvrov
Vyvěšeno: 29.5.2020 Sejmuto: 14.6.2020
- ZM usn. č. 12/10 ze dne 22.6.2020 schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 37/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú.Věvrov – dle návrhu geometrického plánu č. 80-6/2020 ze dne 23.1.2020
nově označených jako pozemky st. 44 o výměře 14 m² a parc. č. 37/4 o výměře 25 m² vlastníkovi
rodinného domu Věvrov 15, za kupní cenu 399 Kč/m². Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem části pozemku.
Oznámení o záměru města - směnit v k.ú. Podražnice část p.p.č. KN 2055 za část p.p.č. KN 2056
Vyvěšeno: 17.2.2020 Sejmuto: 4.3.2020
- ZM usn. č. 11/6 ze dne 18.5.2020 schvaluje směnu části pozemku města Horšovský Týn parc.č.
2055 vk.ú. Podražniceovýměře cca 60 m² za část pozemku parc.č. 2056 o výměře cca 8 m² v k.ú.
Podražnice. Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem. Směna pozemků se
uskuteční s finančním dorovnáním. Ceny pozemků jsou stanoveny ve výši 465,50 Kč/m². Náklady na
směnu části dotčených pozemků (vyhotovení geometrického plánu, vklad práva do katastru
nemovitostí) včetně finančního dorovnání uhradí kupující nejpozději v den podpisu kupnísmlouvy;
Data zveřejnění na úřední desce jsou poskytnuta z archivu elektronické úřední desky.
Stanovení cen převodů je uvedeno v usnesení.
S pozdravem
David Škopek v.r.
místostarosta
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