Usnesení
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec
konaného dne 11. 04. 2011
I. Zastupitelstvo

městvse Mšec schvaluje:

4/3 programu jednání
5/3 zveřejnit záměr odprodat rodinný dům čp. 161 s příslušenstvím
na pozemku par. Č. 464 o
2
výměře 110m
(zastavěná plocha a nádvoří) ve Mšeci a pozemky par. Č. 464 o výměře 110
m? (zastavěná plocha a nádvoří) a par. Č. 465 o výměře 611 rrf (zahrada) vše v k. Ú. Mšec a to
za minimální nabídkovou cenu 1.650.000,- Kč. Městys Mšec si vyhrazuje právo od tohoto
záměru odstoupit
7/3 zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu
8/3 rozpočtová opatření Č. 1 a 2 za rok 201 1
9/3 záměr směnit pozemek parc. Č. 505 (zahrada) v podílovém
vlastnictví p. Fraňové, p.
Kovalovské
a p. Soukupové
za pozemek parc. Č. 28/2 (zastavěna
plocha a nádvoří) ve
vlastnictví městyse Mšec s tím, že současně bude zrušeno věcné břemeno spočívající v právu
chůze a jízdy po pozemcích parc. Č. 502, 504 a 505 na základě dohody povinného, tj. paní
Fraňové, Kovalovské a Soukupové a oprávněného Městyse Mšec

II. Zastupitelstvo

městvse Mšec bere na vědomí:

3/3 zápis z 2. veřejného

zasedání

zastupitelstva

městyse Mšec, konaného

24. 01. 2011

III. Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
1/3 návrhovou komisi ve složení: Petr Hnízdil a Milan Prokop
2/3 ověřovatele zápisu: Jiří Pacholík a Jiří Loskot
5/3 komisi pro otevírání obálek ve složení: Libuše 8estajovská,
Milan Prokop a Aleš Nezbeda

IV. Zastupitelstvo

Marek Tichý, Petra Valešová,

městyse Mšec rozhoduje:

6/3 o vzdání se práva vymáhat pohledávku za bývalým nájemcem restaurace Na Knížecí
panem Liborem Dlouhým v částce 332.543,- Kč vzhledem k vysokým nákladům
na její
vymožení za současně velmi malé pravděpodobnosti
na úspěch exekuce
- o vzdání se práva vymáhat následující pohledávky s ohledem na institut promlčení, kdy
pohledávka
vyplývající
z nájemní smlouvy uzavřené dle zák. Č. 116/1990 Sb .. o nájmu a
pronájmu nebytových prostor ve vazbě na zákon Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném
znění se promlčuje v obecné tříleté době (tj. 3 roky ode dne ky mohl být nárok uplatněn
poprvé). Jedná se o bývalého nájemce restaurace Na Knížecí pana Oldřicha Videmana a
částku 186.838,50 Kč (nájemné a podíl z automatů za rok 2006), dále o Miloslava Muškáta.
bývalého nájemce nebytových prostor v čp. 53 a částku 8.677,- Kč (splatná 12/2007)

