Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 118
Datum konání RMP: 20. 3. 2014

Označení návrhu usnesení: PROP/2
č. 261

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení RMP č. 612 ze dne 24. 5. 2007, č. 1126 ze dne 11. 9. 2008, č. 1341 ze dne
30. 10. 2008, č. 771 ze dne 3. 6. 2010, č. 1402 ze dne 21. 10. 2010, č. 1542 ze dne
29. 11. 2012, usnesení ZMP č. 320 ze dne 14. 6. 2007, č. 653 ze dne 13. 11. 2008, č. 376
ze dne 17. 6. 2010, č. 621 ze dne 9. 12. 2010 a č. 638 ze dne 13. 12. 2012, na základě
kterých byla s obchodní společností HEGEMON KL, spol. s r.o. uzavřena nájemní
smlouva č. 2007/003584/NS ze dne 30. 7. 2007 ve znění dodatků č. 1 až 3 a smlouva o
budoucí smlouvě kupní č. 2007/003959 ze dne 22. 12. 2008 ve znění dodatků č. 1 až 3, za
účelem výstavby rodinných domů vč. technické infrastruktury na pozemcích p.č. 1981/83,
p.č. 1981/94, p.č. 1981/79 a p.č. 1981/7, vše v k.ú. Litice u Plzně, s tím, že kupní smlouva
na prodej pozemků pod stavbou jednotlivých rodinných domů a pozemků souvisejících zahrad - bude uzavřena s investorem nebo jím určenou třetí osobou za kupní cenu ve výši
500,- Kč/m2 .
2. Žádost obchodní společnosti HEGEMON KL, spol. s r.o. o prodej pozemků p.č. st. 2935
a p.č. 1981/206 v k.ú. Litice u Plzně vlastníkovi rozestavěné stavby rodinného domu na
pozemku p.č. st. 2935 v k.ú. Litice u Plzně, tj. manželům panu Martinu Klenovcovi a paní
Oxaně Iutiş.
II.

Souhlas í

s prodejem pozemků p.č. st. 2935, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m2 a p.č.
1981/206, orná půda, o výměře 808 m2 , vše v k.ú. Litice u Plzně, manželům panu Martinu
Klenovcovi, r.č. 770401/XXXX, a paní Oxaně Iutiş, r.č. 775502/XXXX, oba trvale bytem
Karlovarská 893/68, 323 00 Plzeň, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 , tj. při výměře 948 m2
celkem 474 000,- Kč + 21 % DPH, tj. celkem 573 540,- Kč.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícími.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit prodej předmětných pozemků dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání ZMP.
Termín: 24. 4. 2014
Zodpovídá: Mgr. Kylarová

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

Bc. Eva H e r i n k o v á
náměstkyně primátora města Plzně
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