Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 012
Datum konání ZMP: 6. 10. 2011

Označení návrhu usnesení: RadM/1

č. 508

I.
1.

2.

3.

Bere na vědomí
Znění instrukce QI 63-03-09, Účast statutárního města Plzně ve veřejných dražbách a
výběrových řízeních schválené usnesením ZMP č. 215 ze dne 11. 4. 2002, změněno
usnesením ZMP č. 374 ze dne 19. 6. 2003.
Usnesení č.j. 081 EX 00741/09-050 Lpa, soudního exekutora JUDr. Marcela
Smékala, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, Praha 4,
pověřeného provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Plzeň –
město ze dne 23. 1. 2009, čj. Nc 171/2009-7, které nabylo právní moci dne
30. 4. 2009, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného plat. rozkazu
Okresního soudu Plzeň - město č.j. 61 Ro 4330/2007 ze dne 28. 1. 2008, který nabyl
právní moci dne 22. 7. 2008, vykonatelného dne 22. 7. 2008 ve věci oprávněného
Český inkasní kapitál, a.s. proti povinné Miloslavě Vackové, nar. 25. 3. 1950, bytem
Sokolovská 791/67, 323 14 Plzeň – Severní Předměstí.
Skutečnost, že předmět dražby, tj. id. spoluvl. podíl ¼ k celku pozemku p.č. 2254
o celkové výměře 4 044 m², orná půda, k.ú. Bolevec, je dotčen VPS – průtah silnice
I/20, označení DTK2 dopravně technický koridor Zavadilka.
Dražba id. spoluvl. podílu ¼ k celku pozemku parc. č. 2254 o celkové výměře
4 044 m2, orná půda, k.ú. Bolevec, zapsané na LV č. 1443 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – město se koná dne 2. listopadu 2011
v 11. 30 hodin v budově Exekutorského úřadu Praha – východ, soudního exekutora
JUDr. Marcela Smékala, Michelská 1326/62 Praha 4.
Podmínky účasti jsou:
Výsledná cena dražené nemovitosti činí částku ve výši 40 000,- Kč.
Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti, tedy
na částku 27 000,- Kč.
Výše jistoty se stanovuje na částku 4 000,- Kč.
Dražební jistotu lze zaplatit:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č. ú. 51-1014430217/0100, vedený u
Komerční banky a.s., variabilní symbol 110074109, specifický symbol bude
uvedeno IČO účastníka dražby. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze
přihlédnout tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na
účet soudního exekutora,
b) v hotovosti před dražbou v Exekutorském úřadě soudního exekutora JUDr.
Marcela Smékala.
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Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího podání je
určena lhůta 15 dní, která počne běžet právní mocí usnesení o příklepu. Nejvyšší podání
je třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu č. ú. 51-1014430217/0100, VS 120074109
nebo složením částky v hotovosti v exekutorském úřadu proti potvrzení. Nebude-li
nejvyšší podání zaplaceno ve stanovené lhůtě, bude nařízena opětovná dražba,
s vyloučením toho dražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil.
Na dražené nemovitosti neváznou žádná práva ani závady.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o příklepu.
II.
1.
2.

3.
4.

III.

Schvaluje
Nabytí majetku na základě usnesení o vydání dražební vyhlášky, bod I.2.
Účast města Plzně na vyhlášené dražbě nemovitého majetku, a to id.
spoluvlastnického podílu ¼ k celku pozemku p. č. 2254 o celkové výměře 4 044 m2,
orná půda, k.ú. Bolevec, zapsané na LV č. 1443 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, katastrální pracoviště Plzeň – město.
Zajištění úhrady za předmětnou nemovitost specifikovanou v bodě II.2 s tím, že
kupní cena bude hrazena z rozpočtu MAJ MMP.
Skutečnost, že bude-li vyhlášena v budoucnosti proti povinnému na stejný majetek
další veřejná dražba, lze toto usnesení ZMP ze dne 6. října 2011 považovat za platné
pro účast města i v dalších následujících dražbách na předmětnou nemovitost.
Pověřuje

Radu města Plzně
ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Plzně k účasti v dražbě.
IV.

Ukládá

Radě města Plzně
v souladu s instrukcí QI 63-03-09, Účast statutárního města Plzně ve veřejných dražbách
a výběrových řízeních:
1. Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 27. 10. 2011
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
2. Zajistit realizaci ve smyslu bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 2. 11. 2011
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
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V případě, že město se stane vydražitelem, zajistit platby a převzetí dle schválené
instrukce ZMP.
Termín: kontrolní – 31. 12. 2011
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
Předložit ZMP informativní zprávu o výsledku dražby.
Termín: 8. 12. 2011
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
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