Zastupitelstvo města Plzně dne:

25. 4. 2013

PROP/10

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

25. 4. 2013

Změna usnesení RMP č. 828 ze dne 31. 5. 2012 a usnesení ZMP č. 335 ze
dne 21. 6. 2012, kterým byl schválen prodej zbytkových ploch pozemků
v k.ú. Lobzy.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

B e r e

n a

v ě d o m í

1. Usnesení RMP č. 828 ze dne 31. 5. 2012 a usnesení ZMP č. 335 ze dne 21. 6. 2012, ve
věci schválení prodeje zbytkových ploch pozemků v oblasti atriových rodinných domů
v Plzni Lobzích.
2. Skutečnost, že paní Pavlína Procházková, trvale bytem Plzeň, Sluneční 997/22 oznámila,
že nemá zájem o odkoupení nově vzniklých pozemků p.č. 232/397 a p.č. 232/398, které
byly geometricky odděleny z pozemku p.č. 232/178, vše v k.ú. Lobzy.
II.

M ě n í

usnesení ZMP č. 335 ze dne 21. 6. 2012 tak, že se v bodě II. Schvaluje:
ruší bez náhrady část textu:
„…….p.č. 232/397 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 232/398 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 196 m2, oba k.ú. Lobzy,
paní Pavlíně Procházkové, r.č. 325701/XXX, trvale bytem Plzeň, Sluneční 997/22,
za celkovou kupní cenu 9 840,- Kč (tj. 40,- Kč/m2 pozemku + 1 200,- Kč za poměrnou část
nákladů na vypracování geometrického plánu). Na nově vzniklém pozemku p.č. 232/398,
k.ú. Lobzy, bude ve prospěch města Plzně zřízeno věcné břemeno vedení a provozování
veřejného osvětlení dle GP a vedení a provozování vodovodního řadu na celý
pozemek……..“
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