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

Označení návrhu usnesení: MAJ/2

č. 1091

I.

Bere na vědomí

žádost OI MMP o zajištění majetkoprávního vypořádání pro investiční akci města Plzně
,,Silnice II/231 – Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (v km 0,6 – 1,6 dle PD DÚR)“.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní (jako kupujícím) a Lesy České republiky, s.p.,
IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (jako prodávajícím) na
koupi pozemku p.č. 2920/6, k.ú. Bolevec, o výměře 79 m2 (ostatní plocha – jiná plocha).
Hodnota pozemku činí 28 000,- Kč, tato cena je cenou sjednanou.
Kupní cenu ve výši 28 000,- Kč se kupující zavazuje uhradit na účet prodávajícího do 14 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy oběma stranami na základě výzvy prodávajícího. V případě,
že dle rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu bude zamítnut vklad práva k předmětné
nemovitosti, vrátí prodávající kupní cenu do pěti dnů od doručení výzvy k vrácení. V případě,
že v této lhůtě nebude kupní cena vrácena, zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z kupní ceny za každý den z prodlení se zaplacením, a to vedle úroků z prodlení.
Daň z převodu nemovitosti bude vyměřena a uhrazena dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
III.

Schvaluje

v případě realizace uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení svěření získané
nemovitosti do správy SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání ZMP.
Termín: 7. 11. 2013
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

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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2. Zajistit svěření získané nemovitosti dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 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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