Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 24
Datum konání RMP: 24. 9. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/1

č. 1031

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že pro vydání stavebního povolení pro veřejně prospěšnou stavbu
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” je
nutné majetkově vypořádat pozemky v k.ú. Újezd a v k.ú. Červený Hrádek u Plzně dotčené
trvalým záborem.
2. Skutečnost, že na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 4756 ze dne 24. 1. 2011 a
investorem stavby je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a statutární město Plzeň.
3. Skutečnost, že bylo přijato usnesení ZMP č. 469 ze dne 3. 9. 2015, kterým byl schválen
záměr pro další postupy při výkupech pozemků pro IA – „Rekonstrukce Červenohrádecké
ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a pí Evou Ansari, r.č.
765709/XXXX, bytem Červenohrádecká 370/14a, PSČ Plzeň 312 00, jako prodávající, na
odkup pozemku parc.č. 350/219, zahrada, o výměře 85 m2, který vznikl dle GP č. 88269/2015 oddělením z pozemku parc.č. 350/126, zahrada, zapsaného na LV č. 525 pro k.ú.
Červený Hrádek u Plzně, za sjednanou kupní cenu 68 000,- Kč (800,- Kč/m2), do vlastnictví
města Plzně.
Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu.
Město Plzeň uhradí prodávající kupní cenu poníženou o částku 2 720,- Kč odpovídající výši
daně z nabytí nemovitých věcí. Město Plzeň se zavazuje, že provede úhradu daně Finančnímu
úřadu do pěti pracovních dní po předložení daňového přiznání prodávající. Prodávající je
povinna předložit daňové přiznání nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím třetího
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí
proveden vklad vlastnického práva k pozemku parc.č. 350/219 v k.ú. Červený Hrádek u
Plzně.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovité věci dle bodu II. tohoto usnesení její svěření do správy SVSMP.

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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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání ZMP.
Termín: 8. 10. 2015
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření získané nemovité věci příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín 31. 12. 2016
Zodpovídá: Mgr. Radová, MBA
Ing. Sterly

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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