Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 11. 2012

MAJ/15

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

8. 11. 2012

Výkup nově vzniklého pozemku parc.č. 452/2 a pozemku parc.č. 477,
oba k.ú. Doudlevce, od podílových spoluvlastníků zaps. na listu
vlastnictví č. 144 pro k.ú. Doudlevce, do majetku města Plzně
v souvislosti s plánovanou VPS ,,Vodovod a kanalizace Výsluní“.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Žádost OSI MMP o výkup částí pozemků parc. č. 452, 477, oba k. ú. Doudlevce do
majetku města Plzně, které budou zasaženy veřejně prospěšnou stavbou ,,Vodovod
a kanalizace Výsluní“.
2. Skutečnost, že stavba vodovodu a kanalizace v území Výsluní je zanesená do
Územního plánu města Plzně jako veřejně prospěšná stavba. Vybudování kanalizace
v lokalitě Výsluní je podmínkou pro odvodnění území Jižního města.

II.

Schvaluj e

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a podílovými spoluvlastníky zaps. na LV č. 144
pro k.ú. Doudlevce a to:
- panem Jiřím Raisem, r.č. 560915/XXXX, bytem U Pergamenky 1312/5, Praha 7 (id.
spoluvlastnický podíl o velikosti ¼),
- panem Ing. Lubomírem Raisem, r.č. 610417/XXXX, bytem Roupov 1, Roupov (id.
spoluvlastnický podíl o velikosti ¼),
- panem Jiřím Walterem, r.č. 560213/XXXX, bytem Revoluční 952/90, Plzeň ((id.
spoluvlastnický podíl o velikosti ½),
na odkoupení nově vzniklého pozemku parc.č. 452/2 o výměře 1571 m2 , ostatní plocha, jiná
plocha, který byl oddělený dle geometrického plánu z pozemku parc.č. 452, ostatní plocha,
jiná plocha o celkové výměře 6030 m2 a pozemku parc.č. 477 o výměře 397 m2 , trvalý travní
porost, oba k.ú. Doudlevce, které budou zasaženy stavbou vodovodu a kanalizace, v rámci
připravované veřejně prospěšné stavby ,,Vodovod a kanalizace Výsluní“, do majetku města
Plzně, za sjednanou kupní cenu 1 574 400,- Kč, tj. 800,- Kč/m2 .
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP a daň z převodu
nemovitostí bude hrazena dle zákona.

III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2013
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:

H. Matoušová, členka RMP
18. 10. 2012
Mgr. Trachtová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
23. 10. 2012
č. usnesení:1397

