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Výpis z usnesení Rady města Tachova

Datum konání: 18.08.2016
Číslo schůze: 36
Usnesení číslo: 1201

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje st.p.č. 2147/3 o 
výměře 458 m2 a st.p.č. 2147/4 o výměře 458 m2 v k.ú. Tachov dle GP č. 4593-120/2016 
na základě žádosti společnosti Luxury Home – BETA s.r.o., IČ: 05137977, Tepelská 
137/3, Úšovice, Mariánské Lázně pro účely užívání pod budovanými bytovými domy 
v ul. Jungmannova, za kupní cenu ve výši 700 Kč/1 m2 + DPH v platné sazbě. GP je 
vyhotoven na náklady žadatele. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení skeletu 6. 
nadzemního podlaží obou bytových domů s výhradou zpětné koupě, stavba bude 
dokončena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje části p.p.č. 
2147/1 v k.ú. Tachov (označení parcely a její výměra budou určeny na základě GP) na 
základě žádosti společnosti Luxury Home – BETA s.r.o., IČ: 05137977, Tepelská 137/3, 
Úšovice, Mariánské Lázně pro účely užívání komunikace, parkoviště, chodníků a ostatní 
plochy u dvou bytových domů v ul. Jungmannova, za kupní cenu ve výši 400 
Kč/1 m2 + DPH v platné sazbě za zastavěnou plochu, 300 Kč/1 m2 + DPH v platné sazbě 
za ostatní plochu. GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Kupní smlouva bude 
uzavřena po vyhotovení geometrického plánu a zaměření zpevněných ploch s výhradou 
zpětné koupě, stavba bude dokončena nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu kupní 
smlouvy.

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o zániku smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě podepsané dne 10.07.2015 mezi Městem Tachov, IČ: 00260231, 
Hornická 1695 a společností Luxury Home s.r.o., IČ: 29120870, Tepelská 137/3, Úšovice, 
Mariánské Lázně na odprodej části p.p.č. 2147/1 v k.ú. Tachov. Dohoda o zániku bude 
podepsána v den podpisu kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě na st.p.č. 2147/3 a 
st.p.č. 2147/4 v k.ú. Tachov.

Jiří Struček
starosta města
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