Zastupitelstvo města Plzně dne:

13. 3. 2014

MAJ/10

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

13. 3. 2014

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 8230/5, parc. č. 10385/6 a 10385/7
v k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do majetku města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Souhlasné prohlášení sepsané dne 6. 8. 2013, kterým byly zapsány na list vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky parc. č. 8230/5,
parc. č. 10385/4 a parc. č. 10385/5 vše k. ú. Plzeň, které dříve byly ve vlastnictví
města Plzně.
2. Skutečnost, že na předmětných pozemcích se nachází komunikace a tudíž ÚZSVM
souhlasí s bezúplatným převodem na město Plzeň.
II.

Schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO
69797111, Radobyčická 14, Plzeň na bezúplatný převod nemovitostí do majetku města
Plzně, a to pozemků:
parc. č. 8230/5 o výměře 1006 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 10385/7 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 10385/6 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Plzeň v katastru
nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním
pracovištěm Plzeň-město.
Bezúplatný převod nemovitostí je realizován v evidenčních hodnotách.
Daň z převodu nemovitostí není hrazena.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
H. Matoušová, členka RMP
Zprávu zpracoval dne:
24. 2. 2014
Kašparová, MAJ MMP
Schůze ZMP se zúčastní:
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Obsah zprávy projednán s: Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
Zveřejněno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP:
dne 16. 1. 2014
č. usnesení: 14
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