Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 034
Datum konání ZMP: 10. 12. 2009

Označení návrhu usnesení: PROM/20

č. 790

I.

Bere na vědomí

1.

Zařazení domu Mánesova 80 do skupiny 1C seznamu Bytové politiky města Plzně
(seznam budov ve spolupodílovém vlastnictví města určených k ponechání ve vlastnictví
města).

2.

Doporučení Komise RMP pro nakládání s majetkem ze dne 5. 11. 2009 dům Mánesova
80 přeřadit v seznamech Bytové politiky a ideální podíl 7/9 ve vlastnictví města Plzně
prodat.

II.

Schvaluje

1.

Přeřazení domu Mánesova 80 ze seznamu 1C seznamu do seznamu 2A Bytové politiky
města Plzně (seznam budov vhodných pro další nakládání - prodej).

2.

Prodej ideálního podílu o velikosti 7/9 nemovitostí:
- domu čp. 1915, Mánesova 80, Plzeň, stojícím na pozemku parc.č. 7741,
- pozemku parc. č. 7741 o výměře 323 m2,
- pozemku parc.č. 7742/1 o výměře 537 m2,
k.ú. Plzeň, za kupní cenu ve výši 5 600 000,- Kč.
V případě, že podíloví spoluvlastníci neuplatní předkupní právo, bude prodej ideálního
podílu nemovitostí pokračovat dle Řádu městské soutěže – veřejnou obálkovou metodou
pro neurčitý okruh zájemců s vyvolávací cenou ve výši dle předchozího odstavce.
Prodej bude realizován za podmínky, že se kupující zaváže strpět na pozemku parc.č.
7742/1, k.ú. Plzeň, přístup a příjezd ke garážím na pozemku parc.č. 7742/2 a parc.č.
7742/3 pro vlastníky těchto garáží. Kupující bude dále povinen zavázat touto podmínkou
též další případné nabyvatele předmětného pozemku.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit přeřazení nemovitosti v seznamech Bytové politiky dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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Zajistit prodej dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
Zodpovídá: Ing. Tichý
H. Matoušová
JUDr. Petríková, LL.M.
Ing. Švarc

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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