Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 57
Datum konání RMP: 15. 9. 2016

Označení návrhu usnesení: MAJ/10

č. 976

I.

Bere na vědomí

1. Ţádost Správy veřejného statku města Plzně v rámci akce „Park U Jeţíška“ o směnu části
pozemku p. č. 1216/1, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví manţelů Ing. Františka Ulče a Elišky
Ulčové za část městského pozemku p. č. 1216/2, k. ú. Plzeň.
2. Skutečnost, ţe tento majetkový převod nepodléhá DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
II.

Souhlasí

1. S uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků mezi městem Plzní a manţeli Ing.
Františkem Ulčem r. č. 540820/XXXX a Eliškou Ulčovou r. č. 585903/XXXX oba bytem
Šťáhlavy, Rašínova 564 v tomto rozsahu:
- manţelé Ulčovi získají nově vzniklý pozemek p. č. 1216/4, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 13 m2 oddělený z pozemku p. č. 1216/2, k. ú. Plzeň, v hodnotě stanovené
cenou v místě a čase obvyklou, která činí částku 16 640 Kč, tj. 1 280 Kč/m2. Tato cena
je cena sjednaná.
- město Plzeň získá nově vzniklý pozemek p. č. 1216/3, ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 18 m2, oddělený z pozemku p. č. 1216/1, k. ú. Plzeň, v hodnotě stanovené
cenou v místě a čase obvyklou, která činí částku 16 020 Kč, tj. 890 Kč/m2. Tato cena
je cena sjednaná.
Směna se uskuteční bez finančního vyrovnání.
Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
2. S uzavřením smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi městem Plzní (jako vlastníkem inţ. sítě oprávněným) a manţeli Ing. Františkem Ulčem, r. č. 540820/XXXX a Eliškou Ulčovou, r.
č. 585903/XXXX, oba bytem Šťáhlavy, Rašínova 564 (jako povinným), spočívající
v oprávnění vlastníka inţenýrské sítě vést, provozovat a udrţovat kanalizační stoku
1100/700 mm včetně ochranného pásma v části sluţebných pozemků p. č. 1216/1 a p. č.
1216/4, k.ú. Plzeň, dle ustanovení a podmínek zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Sluţebnost inţenýrské sítě bude zřízena bezúplatně, po dobu existence stavby
kanalizační stoky, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem. Současné oplocení
pozemků zůstane zachováno, v případě nutnosti údrţby kanalizační sítě bude
oprávněnému k VHI umoţněn povinným přístup a příjezd těţkou technikou.

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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Schvaluje

v případě nabytí nemovité věci dle bodu II.1 tohoto usnesení její svěření do správy SVS MP.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření smlouvy ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemníkovi MMP
1. Zajistit předloţení návrhu usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 13. 10. 2016
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření případně získané nemovité věci příslušnému správci dle bodu III. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: Mgr. Radová, MBA
Ing. Sterly
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