Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 102
Datum konání RMP: 17. 10. 2013

Označení návrhu usnesení: MAJ/19

č. 1108

I.

Bere na vědomí

žádost MO Plzeň 6 o uzavření darovací smlouvy ohledně přijetí daru nově vzniklého
pozemku parc.č. 2652, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně od p. Jakubíčka za
účelem realizace investiční akce MO Plzeň 6 – rozšíření chodníku v ulici K Ovčínu.
II.

Souhlasí

s uzavřením darovací a příkazní smlouvy mezi městem Plzní a panem Bohumilem
Jakubíčkem, r.č. 240209/XXX, K Ovčínu 67/17, Plzeň, 321 00, ohledně přijetí daru nově
vzniklého pozemku parc.č. 2652 o výměře 10 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Litice u
Plzně, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku st. parc.č. 81 o výměře 272 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Litice u Plzně, jehož cena v místě a čase obvyklá činí 8 500,Kč, do vlastnictví města Plzně za účelem realizace investiční akce MO Plzeň 6 - rozšíření
stávajícího chodníku.
Obsahem příkazní smlouvy bude závazek statutárního města Plzně při této investiční akci
zajistit na své náklady potřebnou projektovou dokumentaci a veškeré stavební práce
související s přestavbou stávající opěrné zídky na pozemku st. parc.č. 81, k.ú. Litice u Plzně
(tj. zbourání staré zídky, postavení nové opěrné zídky z bednicích betonových prvků,
přemístění stávajících vjezdových vrat a související úpravu hlavního uzávěru plynovodní
přípojky), která zůstane ve vlastnictví pana Jakubíčka. Statutární město Plzeň jakožto
příkazník bude při plnění povinností vyplývajících z výše uvedené příkazní smlouvy
zastoupeno Městským obvodem Plzeň 6. Rovněž tak veškeré náklady s tím související budou
hrazeny z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 6.
III.

Schvaluje

v případě nabytí majetku dle bodu II. tohoto usnesení jeho svěření do správy Správě
veřejného statku města Plzně.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření darovací a příkazní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 7. 11. 2013
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření nabytého majetku příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2014
Zodpovídá: Mgr. Radová
Ing. Sterly

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně
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