Zastupitelstvo města Plzně dne:

4. 9. 2014

MAJ/23

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

4. 9. 2014

Záměr na BÚP části objektu bývalého kulturního domu v Červeném
Hrádku a pozemku parc. č. 98/2 k. ú. Červený Hrádek u Plzně
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále ÚZSVM) do majetku města a dále záměr získat do majetku města i
související pozemky z vlastnictví Zemědělského družstva Plzeň –
Červený Hrádek a fyzické osoby.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

usnesení ZMO Plzeň 4 č. 37 ze dne 19. 6. 2014, kterým bylo doporučeno zahájit
jednání
a) s ÚZSVM ve věci převodu části objektu bývalého kulturního domu v Červeném
Hrádku z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města.
b) se ZD Červený Hrádek ve věci získání souvisejících pozemků s objektem bývalého
kulturního domu v Červeném Hrádku.
c) s fyzickou osobou o majetkovém vypořádání pozemku parc. č. 160/3 k. ú. Červený
Hrádek u Plzně.
II.

Schvaluje

záměr:
1. Získat část stavby č. p. 186, občanská vybavenost k. ú. Červený Hrádek u Plzně
(kulturní dům v Červeném Hrádku), pozemek parc. č. 98/2 o celkové výměře 248
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše zaps. na LV č. 60000 pro k. ú. Červený
Hrádek u Plzně z vlastnictví majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO 69797111, Radobyčická 14, Plzeň.
2. Získat pozemky:
- parc. č. 166/2 o celkové výměře 1723 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č.p. 186, občanská vybavenost
- parc. č. 165/1 o celkové výměře 649 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 166/1 o celkové výměře 654 m2, ostatní plocha, jiná plocha
vše zaps. na LV č. 1014 pro k. ú. Červený Hrádek u Plzně z vlastnictví
Zemědělského družstva Plzeň – Červený Hrádek, IČO 118508, Červenohrádecká
186/50, Plzeň.
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3. Zahájit jednání o výkupu pozemku parc. č. 160/3 o celkové výměře 2150 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha, zaps. na LV č. 1081 pro k. ú. Červený Hrádek u Plzně
ve vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zahájit jednání vedoucí k uzavření jednotlivých smluvních vztahů dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 11. 2014
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
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H. Matoušová, členka RMP
18. 8. 2014
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 14. 8. 2014

Kašparová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 953

