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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

29. 1. 2015

Výkup pozemku parc.č. 1555/1 k.ú. Litice u Plzně, od p. Rudolfa Jirky,
do majetku města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

nabídku p. R. Jirky na odkoupení pozemku parc.č. 1555/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 221 m2 , k.ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. Důvodem je
skutečnost, že na pozemku se nachází účelová komunikace Vinařská.
II.

Schvaluj e

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a p. Rudolfem Jirkou, r.č. 410906/XXX, bytem
Partyzánská 831/22, PSČ 312 00 Plzeň, na odkoupení pozemku parc.č. 1555/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 221 m2 , zapsaného na LV č. 1263 pro k.ú. Litice u
Plzně, za smluvní kupní cenu 28 730,- Kč, tj. 130,- Kč/m2 , dle režimu tzv. dodatečných
výkupů, jejichž podmínky byly stanoveny vnitřním předpisem QI 63-03-06 – Dodatečné
výkupy pozemků do vlastnictví statutárního města Plzně.
Daň z nabytí 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 nemovitých věcí zaplatí město
Plzeň.
Kupní cena včetně nákladů na realizaci výkupu bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání
majetku MMP.
III.

Ukl ádá

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2015
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:

H. Matoušová, členka RMP
15. 1. 2015
Kyptová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
dne 15. 1. 2015
č. usnesení: 23

