Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo jednání: 33
Datum konání ZMP:29.10.1998

č. 283
I.

R e v o k u j e

usnesení ZMP č. 110 ze dne 18. 6. 1998 tak, že ruší v bodě I. Schvaluje
následující text:
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků parc. č. 2003/52
o výměře 916 m2 a parc. č. 2003/76 o výměře 2 m2, k.ú. Doubravka, uzavřené
mezi městem Plzní, na straně prodávající a s panem Ing. Tomášem Hříbalem,
r.č. 660531/XXXX, bytem Plzeňská cesta 28, Plzeň a panem Ing. Martinem
Šafránkem, r.č. 630825/XXXX, bytem Strážnickíá 22, Plzeň, na straně
kupující, za cenu dle platného znaleckého posudku s tím, že KS bude
uzavřena do 1 roku po kolaudaci objektu. Podmínkou uzavření KS bude zřízení
věcného břemene v souladu s platnými zákony, neboť přes výše uvedené
pozemky vedou inženýrské sítě, ke kterým musí být umožněn přístup. Tato
podmínka bude obsažena ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní. KC dle platného
znaleckého posudku činí 1 074,60 Kč/ m2 , což je celkem 986 480,- Kč.
a nahrazuje jej novým zněním:
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků parc. č. 2003/52
o výměře 916 m2 a geometircky oddělenou část z pozemku parc. č. 2003/76 o
výměře cca 2 m2 , v k.ú. Doubravka, mezi městem Plzní na straně prodávající
a s panem Ing. Tomášem Hříbalem, r.č. 660531/XXXX, bytem Plzeňská cesta
28, Plzeň a panem Ing. Martinem Šafránkem, r.č. 630825/XXXX, bytem
Strážnická 22, Plzeň, na straně kupující, za cenu dle platného znaleckého
posudku. Kupní smlouva bude uzavřena nejdéle do 1 roku po kolaudaci objektu
s tím, že hranice pozemků budou upřesněny zaměřením po dokončení
rekonstrukce objektu. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
Podmínkou uzavření KS bude zřízení věcného břemene v souladu s platnými
zákony, neboť přes výše uvedené pozemky vedou inženýrské sítě, ke kterým
musí být umožněn přístup. Tato podmínka bude obsažena ve Smlouvě o budoucí
smlouvě kupní.
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