Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 124
Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: PROP/15

č. 585

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že město Plzeň požádalo Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB)
a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) o změnu vázací doby platnosti
podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací z dosavadních 20 let na 10 let s tím,
že SFRB žádosti města vyhověl (blok E a F2).
2. Skutečnost, že před vlastním prodejem musí dojít k uzavření dohod či dodatků o změně
smluv o poskytnutí dotace.
3. Skutečnost, že KNM RMP na svém jednání dne 29. 4. 2014 nebyla usnášeníschopná, ale
přijala většinové stanovisko (7 ze 7 přítomných).
II.

Souhlas í

1. Se záměrem prodat bytové jednotky, které byly vystavěny s využitím dotací z prostředků
SFRB, kdy bylo vyhověno žádosti města Plzně specifikované v bodě I.1 tohoto usnesení, a
to za předpokladu uzavření dohod o změně smluv o poskytnutí dotace, a nebytové
jednotky, vše včetně souvisejících pozemků a příslušenství, v lokalitě Sylván, Plzeň.
2. Se záměrem prodat bytové jednotky, které byly vystavěny s využitím dotací z prostředků
MMR, a to pouze v případě vyhovění žádosti města Plzně specifikované v bodě I.1 tohoto
usnesení, za předpokladu uzavření dodatků o změně smluv o poskytnutí dotace
a po výmazu zástavních práv váznoucích na předmětných bytových jednotkách v katastru
nemovitostí, a nebytové jednotky, vše včetně souvisejících pozemků a příslušenství,
v lokalitě Sylván, Plzeň.
3. Se zněním „Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně“, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit postup dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení k projednání Zastupitelstvu města Plzně.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Mgr. Kylarová

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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