Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 29
Datum konání RMP: 19. 11. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/2

č. 1208

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že pozemek parc. č. 11148/2 v k. ú. Plzeň je dotčen plánovanou veřejně
prospěšnou stavbou „Park na Vinicích včetně Horního Lochotína“.
2. Usnesení ZMP č. 145 ze dne 13. 3. 2014 ve věci výkupu pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú.
Plzeň pro plánovanou veřejně prospěšnou stavbu „Retenční nádrž Vinice“.
II.

Souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a MUDr. Danielem
Havránkem, r. č. 630507/XXXX, bytem Lhotka 50, 338 08 Ostrovec - Lhotka, jako
prodávajícím, na koupi nemovité věci – spoluvlastnického podílu ve výši 15/600 z celku
pozemku parc. č. 11148/2 o výměře 5 914 m2, ostatní plocha, zeleň, zapsaného na listu
vlastnictví č. 8130 pro k. ú. Plzeň, za smluvní kupní cenu 81 318 Kč, tj. 550 Kč/m2.
Kupní cena bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 30 dnů od
provedení zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.
Daň z nabytí nemovité věci bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu. Město Plzeň
uhradí prodávajícímu kupní cenu poníženou o částku ve výši 3 256 Kč odpovídající výši daně
z nabytí nemovité věci. Město Plzeň se zavazuje, že provede úhradu daně Finančnímu úřadu
do 5 pracovních dní po předložení daňového přiznání prodávajícím. Prodávající je povinen
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 ke spoluvlastnickému podílu ve výši 15/600 z celku pozemku
parc. č. 11148/2 v k. ú. Plzeň.
III.

Schvaluje

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

Doporučuje

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

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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Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 10. 12. 2015
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření získané nemovité věci příslušnému správci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
Zodpovídá: Mgr. Radová, MBA
Ing. Sterly
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