Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 23
Datum konání RMP: 10. 9. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/2

č. 930

I.

Bere na vědomí

potřebu majetkově vypořádat pozemky v souvislosti s převodem dešťové kanalizace SO 301
v Černicích a žádost ORP MMP ze dne 13. 1. 2014 o výkup částí pozemků dotčených
kanalizačními šachtami.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a spoluvlastníky panem
Jaroslavem Bělochem (podíl ¼), r.č. 820827/XXXX, bytem v Plzni, Zemědělské náměstí
80/13, panem Ing. Jiřím Hanouskem (podíl ¼), r.č. 741218/XXXX, bytem v Plzni,
Zemědělské nám. 80/13 a paní Ivanou Kováříkovou (podíl ½), r.č. 815917/XXXX, bytem ve
Vejprnicích, Tylova 163, jako prodávajícími, na koupi geometricky oddělené části pozemku
parc.č. 1489/1, nově označené parc.č. 1489/5 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha a
části pozemku parc.č. 1489/4, nově označené parc.č. 1489/6 o výměře 8 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, dle GP č. 1349 – 30/2014 ze dne 3. 2. 2014, vše zapsané na LV 1024 pro k.ú.
Černice, za smluvní kupní cenu 13 011,- Kč, která bude uhrazena z rozpočtu Odboru
nabývání majetku MMP.
Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitých věcí dle bodu II. tohoto usnesení jejich svěření do správy
SVSMP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit výkup nemovitých věcí dle bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 8. 10. 2015
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

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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2. Zajistit svěření získaných nemovitých věcí příslušnému správci dle bodu III. tohoto
usnesení.
Termín: 23. 6. 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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