Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. 6. 2014

MAJ/37

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

12. 6. 2014

Výkup pozemku parc. č. 817/9 k. ú. Lhota u Dobřan z vlastnictví ČR –
Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, do majetku města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že v části „C“ výpisu č. 48 je
zapsáno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské pro ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická. V případě realizace převodu pozemku parc. č. 817/9 k. ú. Lhota u Dobřan,
přejde na město Plzeň toto věcné břemeno.
2. Skutečnost, že město převezme daňovou povinnost, tj. město uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí a podá daňové přiznání
II.

Schvaluj e

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a Českou republikou – Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, IČO 16918, Karlovarská 7, PSČ 252 61 Jeneč, na úplatný převod
nemovité věci do majetku města Plzně, a to pozemku parc.č. 817/9 o celkové výměře 50 m2 ,
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na listu vlastnictví č. 48 pro katastrální území
Lhota u Dobřan a obec Plzeň v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město.
Úplatný převod nemovité věci bude realizován dle ceny obvyklé a tato cena činí 40 000,- Kč
(800,- Kč/m2 ).
Daň z převodu nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění a převodce a nabyvatel se společně
dohodli, že město je poplatníkem. Daňové přiznání podá a daň z nabytí nemovité věci zaplatí
město Plzeň.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet MAJ MMP.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
H. Matoušová, členka RMP
Zprávu zpracoval dne:
30. 5. 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 15. 5. 2014
č. usnesení: 516

