Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 69
Datum konání RMP: 23. 10. 2012

Označení návrhu usnesení: MAJ/10

č. 1398

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že již v roce 2006 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oslovil
město Plzeň s možností převodu předmětných pozemků z vlastnictví státu do majetku
města Plzně.
2. Fakt, že město Plzeň se v roce 2011 stalo spoluvlastníkem předmětných pozemků, a to
podílem 3/8 k celku na základě souhlasného prohlášení (zák. č. 172/1991 Sb.).
II.

Souhlas í

s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO
69797111, Radobyčická 14, Plzeň, na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na
nemovitostech do majetku města Plzně, a to spoluvlastnického podílu 5/8 k celku na
pozemcích:
parc. č. 10921/1 o celkové výměře 538 m2 , ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 10921/4 o celkové výměře 112 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 10921/9 o celkové výměře 13 m2 , ostatní plocha, jiná plocha,
včetně součástí a příslušenství, tj. zbytků opěrné zdi na těchto pozemcích, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 38744 pro k.ú. Plzeň.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitého majetku dle bodu II. tohoto usnesení jeho svěření do správy
SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit postup ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu dle bodu II. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 8. 11. 2012
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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2. Zajistit svěření případně získaných nemovitostí příslušnému správci dle bodu III. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 12. 2016
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

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