Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. 11. 2013

MAJ/4

NÁVRH USNESENÍ
Č........

ze dne: 7. 11. 2013

Ve věci: Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků po ukončení VPS „I/26 Přeložka Nová
Hospoda” a pro plánovanou VPS D44 „Prodloužení Univerzitní ulice“ s Lesy ČR,
s. p.
Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Potřebu majetkoprávně vypořádat pozemky po ukončení IA - VPS „I/26 Přeložka Nová
Hospoda”.
2.

Informaci, že vykupované pozemky jsou dle ÚP dotčeny IA – VPS D 44 „Prodloužení
Univerzitní ulice“.

II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, jako prodávajícím na
odkup pozemků parc.č. 1580/5, 1581/1, 1581/5, 1581/6 a 1581/8 zapsaných LV č. 700 pro
k. ú. Skvrňany za celkovou sjednanou kupní cenu 851 000,- Kč (484,- Kč/m2) do majetku
města Plzně.
V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v plné výši do 14 dnů od oboustranného podpisu
kupní smlouvy, má právo prodávající od kupní smlouvy odstoupit a náklady spojené
s odstoupením uhradí kupující.
Návrh na vklad vlastnického práva podá prodávající po zaplacení kupní ceny. V případě, že
dle rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu bude zamítnut vklad práva pro kupujícího,
vrátí prodávající kupujícímu celou část kupní ceny a to do 5 dnů od doručení výzvy o vrácení
návrhu na vklad. V případě, že nebude v této lhůtě kupní cena prodávajícím vrácena, zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení se
zaplacením a to vedle úroků z prodlení.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající.
Návrh na vklad podá prodávající.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad uhradí kupující.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2014
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

H. Matoušová, členka RMP
21. 10. 2013
V. Jonáková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí nesouhlasí
nepodléhá zveřejnění
dne 17. 10. 2013
č. usnesení: 1102

