Zastupitelstvo města Plzně dne:

3. 3. 2016

MAJ/14

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

3. 3. 2016

Bezúplatný převod podílu 1/2 k celku pozemků parc. č. 1043/94, parc. č.
1043/110, parc. č. 1043/117 a parc. č. 1043/119, vše k. ú. Doubravka,
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 585/2013 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu mezi městem Plzeň a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen ÚZSVM), na bezúplatný převod podílu státu na pozemcích v Partyzánské ulici, do
majetku města Plzně. Převod byl již zrealizován.
2. Skutečnost, že lustrací majetku v dané lokalitě bylo zjištěno, že v Partyzánské ulici se
nachází pod komunikací i další pozemky, kde je spoluvlastnictví státu a fyzických osob.
Komise pro nakládání s majetkem státu ÚZSVM rozhodla o bezúplatném převodu podílu ½
k celku pozemků parc. č. 1043/94, parc. č. 1043/110, parc. č. 1043/117 a parc. č. 1043/119,
vše k. ú. Doubravka, z vlastnictví státu do majetku města Plzně. Převod bude uskutečněn
bez omezujících podmínek z důvodu hospodárnosti.
II.

Schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO 69797111,
Radobyčická 14, Plzeň, na bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Plzně, a to
spoluvlastnického podílu 1/2 k celku na pozemcích:
parc. č. 1043/94 o výměře 194 m2, ostatní plocha, zeleň, zaps. na LV č. 1079 pro k. ú.
Doubravka,
parc. č. 1043/110 o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň, zaps. na LV č. 1079 pro k. ú.
Doubravka,
parc. č. 1043/117 o výměře 174 m2, ostatní plocha, zeleň, zaps. na LV č. 1079 pro k. ú.
Doubravka,
parc. č. 1043/119 o výměře 192 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV
č. 1079 pro k. ú. Doubravka.
Daňová otázka bude řešena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (daň se nehradí).
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2017

Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

H. Matoušová, členka RMP
18. 1. 2016
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 18. 2. 2016

Kašparová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení:142

