Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 99
Datum konání RMP: 12. 9. 2013

Označení návrhu usnesení: MAJ/8

č. 902

I.

Bere na vědomí

1. Nutnost realizace výkupu id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1, k.ú. Plzeň, a
to 1/36 k celku od pí Anny Nekolové, 1/36 k celku od p. Václava Váchy a 1/36 k celku od
pí Anny Váchové z důvodu zasažení pozemku VPS Z 21 Park se sportovním zařízením
U Ježíška.
2. Skutečnost, že město Plzeň má již v současné době v majetku id. spoluvlastnický podíl 1/2
pozemku p.č. 985/1, k.ú. Plzeň.
3. Skutečnost, že s ostatními podílovými spoluvlastníky ve věci odkoupení jejich id.
spoluvlastnických podílů nedošlo od r. 2008 k dohodě.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzeň a fyzickými osobami na odkoupení
id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře
11 532 m2, k.ú. Plzeň, do majetku města Plzně za celkovou smluvní kupní cenu ve výši
384 402,- Kč, tj. cca 400,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena s těmito podílovými
spoluvlastníky:
- pí Anna Nekolová, r.č. 475609/XXX, bytem Květná 1, Plzeň, podíl 1/36 k celku za kupní
cenu ve výši 128 134,- Kč,
- p. Václav Vácha, r.č. 450727/XXX, bytem Čs. armády 135, Habartov - podíl 1/36 k celku
za kupní cenu ve výši 128 134,- Kč,
- pí Anna Váchová, r.č. 226004/XXX, bytem Nepomucká 23, Plzeň - podíl 1/36 k celku
za kupní cenu ve výši 128 134,- Kč.
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP, daň z převodu
nemovitostí bude hrazena dle zákona.
III.

Schvaluje

v případě nabytí id. spoluvlastnických podílů nemovitosti dle bodu II. tohoto usnesení jejich
svěření do správy SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření kupní smlouvy ve smyslu 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 případně získaných id. spoluvl. podílů nemovitosti 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

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