Důvodová zpráva

1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Městská soutěž na prodej nemovitostí na adrese nám. T. G. Masaryka 3.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Dne 30. 5. 2014 se konala městská soutěž pro neurčitý okruh zájemců na prodej
nemovitostí na adrese T. G. Masaryka 3. Vítězem se v této soutěži stali manželé Ing.
Ladislav Kovařík, r.č. 501010/XXX, a Alena Kovaříková, r.č. 535414/XXX, oba
bytem v Plzni, Do Zámostí 4, s nabídkou kupní ceny ve výši 6 123 000, Kč
(minimální vyvolávací cena 3 800 000,- Kč).
Do městské soutěže na prodej nemovitostí v Plzni, Jezná 13 a V Lomech 13, které
měli téhož dne být také předmětem prodeje, se nikdo nepřihlásil.
Materiál v této věci bude předložen k projednání na jednání RMP dne 12. 6. 2014.
Informace o přijatém usnesení bude k dispozici u předkladatele materiálu.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
4. Uzavření kupní smlouvy s vítězem městské soutěže.
5. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
7. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí (vče tně
vš e ch nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Nejsou.
8. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Termín:
Zodpovídá:

31. 12. 2015.
Mgr. Bohuslava Kylarová, vedoucí PROP MMP

9. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů,
kte rá s tímto návrhe m s ouvis í
Usnesení RMP č. 262 ze dne 20. 3. 2014 a ZMP č. 232 ze dne 24. 4. 2014 - prodej
nám. T. G. Masaryka 3.
9. Záva zky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10. Přílo hy
Příloha č. 1 – protokol z městské soutěže (nám. T. G. Masaryka 3)
Přílohy k dispozici u předkladatele: usnesení RMP a ZMP k prodeji
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