Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 11. 2012

MAJ/17

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

8. 11. 2012

Uzavření kupní smlouvy na chodník mezi městem Plzní a společností
PYRAMIDA s.r.o. a na pozemek v k.ú. Skvrňany mezi městem Plzní a
fyzickou osobou.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
usnesení ZMP č. 505 ze dne 16. 9. 2010, na základě kterého byly uzavřeny budoucí
kupní smlouvy č. 2010/004003 a č. 2010/004005, jejichž předmětem je převod
stavby chodníku a pozemku v k.ú. Skvrňany do majetku města Plzně.

II.
Schvaluj e
1. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a společností
PYRAMIDA s.r.o., IČ 49618997, se sídlem v Plzni, Domažlická 167, PSČ
318 00, jako prodávajícím, na koupi nově vybudované stavby pěší komunikace –
chodníku na pozemcích parc. č. 1590/30, 1590/31, 1589/15, 1589/14 a 1588/47,
vše v k.ú. Skvrňany, která byla vybudována v rámci výstavby „obchodní zařízení
firmy Pyramida – Plzeň, Nová Hospoda Plzeň, Domažlická“ specifikované dle
pravomocného
kolaudačního
souhlasu
č.j.:
SZ
UMO3/15904/11
VÝST/0869/11/Tf ze dne 18. 5. 2011. Pěší komunikace – chodník se převádí do
majetku města Plzně za smluvní kupní cenu 1740,- Kč, která činí 1%
z pořizovacích nákladů na její realizaci.
Smluvní kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné sazbě. Tato částka bude
uhrazena na účet prodávajícího do třiceti dnů po doručení daňového dokladu na
MAJ MMP, který bude vystaven prodávajícím nejpozději do patnácti dnů ode dne
podpisu kupní smlouvy.
2. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a panem Jiřím
Vítkem, r.č. 680321/XXXX, bytem v Plzni, Lašitov 175, PSČ 301 00, jako
prodávajícím, na koupi pozemku parc. č. 1589/15 o výměře 53 m2 , k.ú. Skvrňany,
zasaženého stavbou pěší komunikace – chodníku v rámci stavby „obchodní
zařízení firmy Pyramida – Plzeň, Nová Hospoda Plzeň, Domažlická“, do majetku
města Plzně za smluvní kupní cenu 2120,- Kč (tj. 40,- Kč/m2 ), která bude
zaplacena do třiceti dnů poté, co bude městu Plzni oznámeno rozhodnutí o vkladu
jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zdrojem finančního krytí bude
rozpočet MAJ MMP. Město Plzeň převezme příslušnou daňovou povinnost a
uhradí celou částku daně z převodu nemovitostí.

III.
U kl ádá
Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvních vztahů dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 26. 6. 2013
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

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

H. Matoušová, členka RMP
23. 10. 2012
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 23. 10. 2012

Mgr. Kotáb, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 1405

