Zastupitelstvo města Plzně dne:

13. 10. 2016

MAJ/15

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

13. 10. 2016

Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 864/24 v k. ú. Valcha do
majetku města Plzně od fyzické osoby.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

skutečnost, že předmětná část pozemku parc. č. 864/5 v k. ú. Valcha bude výhledově zasažena
rozšířením komunikace Prosincová ulice a výstavbou vodovodu a kanalizace dle ÚR č. 5695.
II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a Mgr. Jindřichem Bezděkem,
r. č. 820422/XXXX, bytem Na Výsluní 954/47, 326 00 Plzeň, jako prodávajícím, na koupi
nemovité věci – nově vzniklého pozemku parc. č. 864/24 o výměře 33 m2, zahrada, který byl
geometrickým plánem oddělen z pozemku parc. č. 864/5 o původní výměře 894 m2, zahrada,
zapsaného na listu vlastnictví č. 772 pro k. ú. Valcha, za smluvní kupní cenu 19 800 Kč, tj.
600 Kč/m2, stanovenou pro specifické výkupy pozemků, které se realizují z důvodu dosažení
minimálních parametrů komunikace a to ve výši max. 600 Kč/m2.
Kupní cena bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 30 dnů od
vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do
katastru nemovitostí.
Daň z nabytí nemovité věci bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 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
21. 9. 2016
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 15. 9. 2016

L. Koutníková, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 973

