Zastupitelstvo města Plzně dne:

22. 3. 2012

PROP/6

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

22. 3. 2012

Prodej pozemků p.č. 1399/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2,
p.č. 1400/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2 a p.č. 3193/7 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2, vše v k.ú. Bolevec.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

B e r e

n a

v ě d o m í

žádosti společnosti INTEC service, s.r.o., se sídlem Slovanská 69, Plzeň, o prodej pozemků
p.č. 1399/3, p.č. 1400/5 a p.č. 3193/7, vše v k.ú. Bolevec.
II.

S c h v a l u j e

prodej pozemků:
- p.č. 1399/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2,
- p.č. 1400/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2,
- p.č. 3193/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2, vše v k.ú. Bolevec,
společnosti INTEC service, s.r.o., se sídlem Plzeň, Slovanská 69, PSČ 301 51, IČ 252 23 097,
za celkovou kupní cenu 60 000,- Kč, tj. 2 000,- Kč/m2 s tím, že před podpisem kupní smlouvy
kupujícím bude zaplacena kupní cena a náhrada za dosavadní užívání pozemků ve výši 175,Kč/m2/rok za dobu, která není promlčená, do doby prodeje pozemků.
III.

U k l á d á

Radě města Plzně
zajistit plnění přijatého usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2013
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Kuglerová
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

H. Matoušová
28. 2. 2012
Ing. A. Kobernová
Ing. H. Kuglerovou, ŘEÚ
Ing. M. Sterlym, ŘSVSMP
Zveřejněno na úřední desce: od: 20. 2. 2012 do: 7. 3. 2012
Projednáno v RMP:
dne: 23. 2. 2012, č. usn: 261

členka RMP
M. Berková, PROP MMP
pov. vedením odd. PROP MMP
souhlasí:
souhlasí:

