Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 46
Datum konání RMP: 3. 2. 2012

Označení návrhu usnesení: RadM/1

č. 188

I.

Bere na vědomí

1. Potřebu majetkově vypořádat pro výše uvedené investiční akce (IA) – veřejně prospěšné
stavby (VPS) pozemky parc. č. 2344, 2345 a 2346, které jsou zahrnuty do konkurzu na
majetek úpadce zapsaného na LV č. 2140 pro k. ú. Bolevec.
2. Skutečnost, že na předmětné pozemky byl Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.:
20 K 36/98 ze dne 1. 6. 1999 o prohlášení konkurzu na majetek úpadce ustanoven
správcem konkurzní podstaty JUDr. Vlastimil Skopeček.
3. Skutečnost, že v případě, že město pozemky do svého vlastnictví nezíská, mohlo by se
stát, že bude v budoucnu kupovat tyto pozemky od nového vlastníka za cenu vyšší,
případně by mohly vzniknout další komplikace.
II.

Souhlas í

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní a konkurzním správcem úpadce p. Ing.
Václava Ptáčka, rod. č. 430305/XXX, IČ 11415291, bytem U Velkého rybníka 33, 301 00
Plzeň, p. JUDr. Vlastimilem Skopečkem, rod. č. 480221/XXX, se sídlem AK B. Smetany 1,
301 00 Plzeň, na odkoupení pozemků parc. č. 2344, 2345 a 2346 včetně trvalých porostů
zapsaných na LV č. 2140 pro k.ú. Bolevec za celkovou smluvní kupní cenu 3 446 920,- Kč
(= 834,40 Kč/m2 ), do majetku města Plzně.
Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb., v platném znění, uhradí město Plzeň.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
III.

Schvaluje

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

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit koupi nemovitostí dle bodu II. tohoto usnesení.

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

Martin Z r z a v e c k ý
náměstek primátora
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Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 16. 2. 2012
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření získaných nemovitostí příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2012
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly
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