Důvodová

zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika
Projednání nabídky JUDr. Ivy Kocinové jako soudního komisaře pověřeného Okresním soudem
Plzeň – město ve věci přijetí majetku nepatrné hodnoty vypraviteli pohřbu.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Statutární město Plzeň zastoupené Úřadem městského obvodu Plzeň 1 vypravilo v souladu s §5
zákona o pohřebnictví na své náklady pohřeb zůstavitelce Tamaře Bakajsové.
Vzhledem ke skutečnosti, že zůstavitelka zanechala majetek nepatrné hodnoty, nabídl soud takový
majetek dle § 175 občanského soudního řádu k vydání městu. S ohledem na to, že se jedná o nabytí
nemovitosti, přísluší rozhodnutí o přijetí takového majetku do vlastnictví města Zastupitelstvu
města Plzně.
Majetek představuje pozemek p. č. 2008/17 o výměře 11 m2, ostatní plocha - silnice zapsaný
na LV 489 pro katastrální území Vstiš u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň – jih.
Dle sdělení paní notářky je obvyklá cena pozemku v rozmezí od 65,- Kč do 100,- Kč za 1 m2.
EVID požádal o stanovisko v této záležitosti TÚ, tento ve svém stanovisku č.j. MMP/248635/12 ze
dne 12.11.2012 nesouhlasí se získáním předmětného pozemku do majetku města.
V katastrálním území Vstiš nevlastní statutární město Plzeň dosud žádný majetek.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozhodnout o nabídce notářky JUDr. Kocinové.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Žádné.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Po projednání žádosti v ZMP oznámit rozhodnutí města JUDr. Kocinové.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 1688 ze dne 20. 12. 2012
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Plzni
Dle závazného postupu se pohledávky nezjišťují.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 -

Nabídka JUDr. KocinovéXPříloha č. 2 - Stanovisko TÚ
Letecký snímek
Zápis z KNM RMP z 6. 12. 2012
Usnesení RMP č. 1688 ze dne 20. 12. 2012
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