Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 45
Datum konání RMP: 26. 1. 2012

Označení návrhu usnesení: MAJ/7

č. 140

I.

Bere na vědomí

1. Žádost vlastníků o výkup nemovitostí do vlastnictví města Plzně před vydáním územního
rozhodnutí pro veřejně prospěšnou stavbu „VPS D3 – Průtah silnice I/20“.
2. Skutečnost, že tato stavba je zařazena v seznamu investičních akcí celoměstského
významu – usnesení ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008.
II.

Souhlas í

s výkupem garáže na pozemku parc. č. 1237/44 a pozemku parc. č. 1237/44 o výměře 18 m2 zastavěná plocha a nádvoří, nemovitostí zapsaných na LV č. 1162 pro katastrální území
Hradiště u Plzně, ve společném jmění manželů pana Josefa Brejchy (r. č. 420216/XXX) a
paní Anny Brejchové (r. č. 445917/XXX), oba bytem Petřínská 536/46, Plzeň, do majetku
města Plzně, za smluvní kupní cenu ve výši 120 000,- Kč, která bude zaplacena do 30 dnů
poté, co bude městu Plzni oznámeno rozhodnutí o vkladu jeho vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
Daňové přiznání podají prodávající. Město Plzeň převezme příslušnou daňovou povinnost a
uhradí celou částku daně z převodu nemovitostí.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení jejich svěření do správy SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit výkup nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 16. 2. 2012
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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2. Zajistit svěření získaných nemovitostí příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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