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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

21. 3. 2013

Výkup pozemku p.č. 412 od podílových spoluvlastníků zapsaných na LV
č. 328 pro k.ú. Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
1.

2.

II.

Bere na vědomí
Požadavek OI MMP na výkup pozemku p.č. 412 k.ú. Plzeň z důvodu jeho
zasažení investiční akcí města Plzně s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati
ulic Pražská – U Zvonu“.
Skutečnost, že pozemek p.č. 412 k.ú. Plzeň je v podílovém spoluvlastnictví tří
fyzických osob, a to tak, že id. spoluvl. podíl 1/3 k celku je ve vlastnictví tzv.
knihovního vlastníka a další id. spoluvl. podíl 1/3 k celku je ve vlastnictví fyz.
osoby, na jejíž podíl byla nařízena exekuce. V současné době již bylo vydáno
usnesení o zastavení této exekuce. Výše uvedené podíly budou odkoupeny ihned,
jakmile to bude možné.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzeň a podílovými spoluvlastníky vedenými
na LV č. 328 pro k.ú. Plzeň a každým dalším spoluvlastníkem spoluvlastnického
podílu 1/3 z celku pozemku p.č. 412 k.ú. Plzeň, který nabyde spoluvlastnický podíl
k tomuto pozemku později, a to až do doby odkoupení pozemku p.č. 412 ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 25 m2, k.ú. Plzeň, za smluvní kupní cenu 20 000,- Kč, tj.
800,- Kč/m2, do majetku města Plzně.
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP, daň z převodu
nemovitostí bude hrazena dle zákona.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:
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H. Matoušová, členka RMP
6. 3. 2013
V. Petráková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
28. 2. 2013
č. usnesení 200

