
POZVÁNKA 
NA  MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

V souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  a  stanov  společnosti  představenstvo  akciové  společnosti
HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., se sídlem Brno, Husova 200/16, PSČ 602 00, IČ 277 13 229, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4809, svolává tímto mimořádnou
valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 6.12.2019 v 10:00 hodin
Místo konání: provozovna společnosti  Mušov-Pasohlávky

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady. 

2. Prodej následujících nemovitostí:

- pozemku St. Parc. č. 253 o výměře 135 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – bez 
čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku St. parc. č. 253
- pozemku parc. č. 3164/135 o výměře 368 m2, ostatní plocha, zeleň
- pozemku parc. č. 3164/172 o výměře 282 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku parc. č. 3164/210 o výměře 135 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku parc. č. 3164/218 o výměře 168 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

3. Koupě následujících nemovitostí

 LV 449  - vlastnické právo – Ubytování Mušov s.r.o., Dušínova 1798/90, 664 34, Kuřim:

Pozemek st. parc. č. 261 o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez 
čp./če.
Pozemek parc. č. 3164/145 o  výměře 792 m2, ostatní plocha

4. Diskuse.

5. Závěr.

Představenstvo  společnosti  navrhuje  valné  hromadě  přijmout  usnesení,  ke  kterým  přikládá
odůvodnění:

K     bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele,
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti  valná hromada zvolí výše uvedené
funkcionáře, resp. orgány valné hromady.



K     bodu pořadu 2. Prodej následujících nemovitostí.  

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti souhlasí s prodejem:
- pozemku st. parc. č. 253 o výměře 135 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – bez  

čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku st. parc. č. 253
- pozemku parc. č. 3164/135 o výměře 368 m2, ostatní plocha, zeleň
- pozemku parc. č. 3164/172 o výměře 282 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku parc. č. 3164/210 o výměře 135 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku parc. č. 3164/218 o výměře 168 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

Odůvodnění:  Společnost  předložila  zájemci  návrh  kupní  smlouvy na  předmětné  nemovitosti.  Vzhledem
k tomu že stavba pozemek parc.  č.  253 byla  částečně rekonstruovaná před 15 lety,  vykazuje  z  hlediska
energetické náročnosti nepříznivé parametry (zateplení pláštěm tl. 7cm, neúsporná okna, neznámá skladba a
stav  střešní  konstrukce),  je  vytápěna  přímotopy,  vykazuje  havarijní  stav  sociálních  zařízení,  které  jsou
předmětem stížností klientů a je vybavena původním mobilářem, vyžaduje pro další provoz rekonstrukci.
Akcionářskou strukturou byla  definována  neochota  realizovat  další  investiční  aktivitu.  Pozemky v okolí
stavby určené k prodeji jsou nevyužívané, vč. části komunikační infrastruktury. Souvisí s nimi  pouze údržba
a s ní spojené náklady.
Ubytovací kapacita v objektu, který je využíván pouze v sezóně je zbytná. Prostředky získané prodejem lze
použít na koupi objektu St. parc. č. 261 (Stojan) a pozemku parc. č. 3164/145.

K     bodu pořadu 3. Koupě následujících nemovitostí  

LV 449 - vlastnické právo – Ubytování Mušov s.r.o., Dušínova 1798/90, 664 34, Kuřim
Pozemek St. parc. č. 261 o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez 
čp./če.
Pozemek parc. č. 3164/145 o  výměře 792 m2, ostatní plocha

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti souhlasí s koupí, za maximální cenu ve výši 6,500.000,- Kč bez 
DPH.

Odůvodnění:  Společnost  „Ubytování  Mušov s.r.o.“ projevila  zájem nemovitost  prodat.  Objekt  má Hotel
Termal Mušov a.s. v dlouhodobém užívání. Ročně za předmětný pronájem hradí částku ve výši 384 000,- Kč
bez DPH. Koupí objektu a pozemku díky vyšší kvalitě provedené rekonstrukce (r. 2007) a také umístění by
došlo k plnohodnotné náhradě majetkové podstaty společnosti oproti prodeji (viz. bod 3).

K     bodu pořadu 4. Diskuse  

K     bodu pořadu 5. Závěr  

Informace pro akcionáře:
Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při
zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.



V Brně dne  20.11.2019

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Ing. František Vašíček, v.r.
předseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Lubomír Vidlička, v.r.
místopředseda představenstva

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
Michal Řičánek, v.r.
člen představenstva



Potvrzení o převzetí pozvánky na mimořádnou valnou hromadu konanou 6.12.2019 v 10:00 hodin
v provozovně společnosti  Mušov-Pasohlávky

Michal Řičánek, 
bytem Česká 272 

převzal dne: ………………………………….

Ing. František Vašíček,
bytem Moravany, Luční 381/4

převzal dne: ………………………………….

Ing. Josef Hoňka,

bytem Brno, Kotlanova 2508/3a

převzal dne: ………………………………….

Lubomír Vidlička, 
bytem Brno, Na Sedláku 672/6

převzal dne: ………………………………….

Ing. Věra Vašíčková,
bytem Moravany, Luční 381/4 

převzal dne: ………………………………….

Oskar Watzek,
bytem Božice 326
převzal dne: ………………………………….

Jaroslav Sedlák, 
bytem Mikulov, Klentnice 178
převzal dne: ………………………………….


