Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 4
Datum konání RMP: 15. 1. 2015

Označení návrhu usnesení: RadM/2

č. 61

I.

Bere na vědomí

1. Protokoly o průběhu městské soutěže ze dne 7. ledna 2015 obálkovou metodou pro
neurčitý okruh zájemců.
2. Usnesení ZMP č. 397/14 a č. 398/14, kterými byl schválen prodej předmětných
nemovitých věcí dle Řádu městské soutěže.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupních smluv s výherci městských soutěží na prodej nemovitých věcí, a to:
1. Na adrese Radyňská 30:
- pozemku parc.č. 1606 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Východní Předměstí, č.p. 386, objekt bydlení, k.ú. Plzeň, včetně související
vodovodní a kanalizační přípojky, za kupní cenu 4 500 005,- Kč s Biskupstvím
plzeňským, IČO 45334439, se sídlem náměstí Republiky 234/35, Plzeň, v souladu
s usnesením ZMP č. 397/14.
2. Na adrese Koterovská 36:
- pozemku parc.č. 1352 o výměře 232 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Východní Předměstí, č.p. 568, objekt bydlení,
- pozemku parc.č. 1351 o výměře 169 m2, zahrada,
vše v k.ú. Plzeň, včetně související vodovodní a kanalizační přípojky, za kupní cenu
4 635 900,- Kč s panem Alim Mohammadem, r.č. 881013/XXXX, bytem Jižní 217/22,
Plzeň, v souladu s usnesením ZMP č. 398/14.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícím.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření kupních smluv na prodej výše uvedených nemovitých věcí dle bodu II.
tohoto usnesení.

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 29. 1. 2015
Zodpovídá: Mgr. Kylarová

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

