Zastupitelstvo města Plzně dne:

14. 5. 2015

MAJ/15

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

14. 5. 2015

Výkup části pozemku parc. č. 938 o celkové výměře 793 m2, orná půda, k. ú.
Bručná, z vlastnictví fyzických osob, do majetku města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že v části „C“ výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že pozemek parc. č. 938
k. ú. Bručná je zatížen služebnostmi a to:
zřizování a provozování vedení - plynárenského zařízení včetně jeho
příslušenství pro RWE GasNet, s.r.o.,
chůze a jízdy - v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro RWE
GasNet, s.r.o.
V případě, že výše uvedené služebnosti zasáhnou i na nově vzniklý pozemek, přejdou tyto
služebnosti na město Plzeň.
2. Fakt, že v dané lokalitě byly v uplynulých letech realizovány výkupy pozemků z důvodu
rozšíření místní komunikace K Hůrce (komunikace je v majetku města Plzně).
II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a paní Lenkou Vítovcovou, r.č. 836006/XXXX
a Jaroslavem Vítovcem, r.č. 740429/XXXX, oba trv. bytem v Plzni, Slovanská alej 1891/15,
na odkoupení nemovité věci, a to nově vzniklého pozemku parc.č. 938/3 o výměře 63 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl na základě geometrického plánu oddělením
z pozemku parc. č. 938 o celkové výměře 793 m2, orná půda, zaps. na LV č. 233 pro k. ú.
Bručná, který je ve společném jmění manželů Vítovcových.
Výkup nově vzniklého pozemku bude realizován za smluvní cenu 37 800,- Kč, tj. 600,Kč/m2.
Daň z nabytí nemovité věci 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 nemovité věci zaplatí město
Plzeň.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet MAJ MMP.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
H. Matoušová, členka RMP
Zprávu zpracoval dne:
30. 4. 2015
Kašparová, MAJ MMP
Schůze ZMP se zúčastní:
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Obsah zprávy projednán s: Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
Zveřejněno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP:
dne 16. 4. 2015
č. usnesení: 401

