Zastupitelstvo města Plzně dne:

9. 4. 2015

MAJ/5

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

9. 4. 2015

Zrušení usnesení ZMP č. 147/2006 a následně usnesení ZMP č. 165 ze
dne 10. 4. 2008 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2663/7 k.
ú. Doubravka, v plném znění.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Skutečnost, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nepřistoupil
k realizaci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 2663/1 zaps. na LV č. 60000
pro k. ú. Doubravka, kterou bude město Plzeň potřebovat za účelem realizace veřejně
prospěšné stavby D 43 – komunikace Vyhlídková.
2. Skutečnost, že převod z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO 69797111, Radobyčická 14, Plzeň do majetku města Plzně
byl projednán usneseními RMP č. 178/2006 a 306/2008 a nebyl zrealizován z důvodu,
že na předmětnou VPS nebylo doposud vydáno územní rozhodnutí.
3. Fakt, že předmětná opakovaně prodlužovaná usnesení lze nyní zrušit, neboť v případě,
že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, resp. jeho Komise pro
nakládání s majetkem v Praze rozhodne o realizaci převodu, doplňuje jej obvykle
podmínkami a smluvními závazky omezujícími nabyvatele a v takovém případě je
vždy nutné nové projednání v orgánech města a doplnění, resp. nahrazení původního
usnesení usnesením novým.

II.

Ruší

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 147 ze dne 6. 4. 2006 a následně usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 165 ze dne 10. 4. 2008 ve věci bezúplatného převodu nově
vzniklého pozemku parc. č. 2663/7 k. ú. Doubravka v celém znění.

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
24. 3. 2015
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 12. 3. 2015

Kašparová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 258

