Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 111
Datum konání RMP: 7. 9. 2006

Označení návrhu usnesení: Nám.D/2

č. 1048
I.

Bere na vědomí

usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 106/06, kterým bylo doporučeno ponechat některé
nebytové jednotky v majetku města Plzně.
II.

Mění

1. Usnesení RMP č. 1309 ze dne 13. 11. 2003 tak, ţe za text:
Francouzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Krejčíkova 2, 4, 6 – č. pop. 2016 na pozemku parc.č.
3134/11, č. pop. 2017 na pozemku parc.č. 3134/12, č. pop. 2018 na pozemku parc.č.
3127/2, č. pop. 2019 na pozemku parc.č. 3127/3, č. pop. 2020 na pozemku parc.č.
3127/4, č. pop. 2021 na pozemku parc.č. 3127/5, č. pop. 2022 na pozemku parc.č.
3127/6, č. pop. 2015 na pozemku parc.č. 3134/31, č. pop. 2014 na pozemku parc.č.
3134/8, č. pop. 2013 na pozemku parc.č. 3134/9, vše k.ú. Plzeň
takto:
- budova č. pop. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2015, 2014, 2013
cena nákladová ve výši 322,20 Kč/m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů
- pozemky zastavěné bytovým domem
parc.č. 3134/11 o výměře 254 m2
parc.č. 3134/12 o výměře 246 m2
parc.č. 3127/2 o výměře 244 m2
parc.č. 3127/3 o výměře 248 m2
parc.č. 3127/4 o výměře 247 m2
parc.č. 3127/5 o výměře 255 m2
parc.č. 3127/6 o výměře 290 m2
parc.č. 3134/31 o výměře 296 m2
parc.č. 3134/8 o výměře 256 m2
parc.č. 3134/9 o výměře 249 m2
vše v k.ú. Plzeň za kupní cenu 20,- Kč/m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů.
Bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno – výměníková stanice.
V budově je umístěn kryt CO.
V případě rozloţení kupní ceny do splátek bude pohledávka zajištěna zástavním právem k
převáděné bytové jednotce.
vkládá následující text:

Ing. Miroslav K a l o u s
primátor města Plzně

Ing. Stanislav H a j n ý
náměstek primátora
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„Výjimku tvoří nebytové jednotky:
- č. 2014/10 - Krejčíkova č.or. 4, č.p. 2014,
- č. 2014/11 - Krejčíkova č.or. 4, č.p. 2014,
- č. 2013/10 - Krejčíkova č.or. 6, č.p. 2013,
- č. 2016/16 - Francouzská č.or. 3, č.p. 2016,
- č. 2017/13 - Francouzská č.or. 5, č.p. 2017,
- č. 2018/13 - Francouzská č.or. 7, č.p. 2018,
- č. 2019/13 - Francouzská č.or. 9, č.p. 2019,
- č. 2022/13 - Francouzská č.or. 15, č.p. 2022,
které budou ponechány v majetku města Plzně.“
2. Usnesení RMP č. 1281 ze dne 11. 11. 2004 tak, ţe za text:
Částkova 47, 49 – č. pop. 2096 na pozemku parc. č. 2336/15, č. pop. 2292 na pozemku
parc. č. 2336/16, vše v k.ú. Plzeň
takto:
- budova č. pop. 2096, 2292
cena nákladová ve výši 359,42 Kč/m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů.
- pozemky zastavěné bytovým domem:
parc. č. 2336/15 o výměře 312 m2, k.ú. Plzeň
parc. č. 2336/16 o výměře 312 m2, k.ú. Plzeň
za kupní cenu 20,- Kč/m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů.
V budově je umístěna výměníková stanice, na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŢP ČR.
Při prodeji bude postupováno v souladu s usnesením RMP č. 297/03.
V případě rozloţení kupní ceny do splátek bude pohledávka zajištěna zástavním právem
k převáděné bytové jednotce.
vkládá následující text:
„Výjimku tvoří nebytová jednotka:
- č. 2096/41 - Částkova č.or. 47, č.p. 2096, která bude ponechána v majetku města Plzně.“
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit změnu usnesení ZMP č. 708 ze dne 11. 12. 2003 a usnesení ZMP č. 740 ze dne 9. 12.
2004.

Ing. Miroslav K a l o u s
primátor města Plzně

Ing. Stanislav H a j n ý
náměstek primátora
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Ukládá

tajemníkovi MMP
předloţit přijaté usnesení k projednání Zastupitelstvu města Plzně.
Termín: 7. 9. 2006
Zodpovídá: Mgr. Šneberková

Ing. Miroslav K a l o u s
primátor města Plzně

Ing. Stanislav H a j n ý
náměstek primátora
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