Zastupitelstvo města Plzně dne:

2. 2. 2017

MAJ/14

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

2. 2. 2017

Doplnění usnesení ZMP č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv
v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností
Lesy Loučany, s.r.o. (dříve Zavadilka Plzeň, s.r.o).

Zastupitelstva města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.
2.

Usnesení RMP č. 643 ze dne 9. 6. 2016 a ZMP č. 388 ze dne 23. 6. 2016 ve věci
uzavření smluvních vztahů mezi městem Plzeň a společností Lesy Loučany s.r.o.
Na základě doporučení katastrálního úřadu potřebu upřesnit specifikaci dílů, z nichž
vznikl pozemek parc. č. 3127/3, k. ú. Bolevec, a to z důvodu přípustné odchylky dílu
„a“ o výměře 0,23 m2 .

II.

Mění

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 388 ze dne 23. 6. 2016 a to tak, že v
bodě II. S c h v a l u j e se ruší text ve znění:
společnost Lesy Loučany s.r.o. získá nově vytvořený pozemek parc. č. 3127/4 o výměře 4
m 2 , ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Bolevec, který byl vytvořen na základě geometrického
plánu č. 3767-48/2014 ze dne 12. srpna 2014 oddělením dílu „b“ o výměře 1 m 2 ,
z pozemku parc. č. 3127/3 a oddělením dílu „d“ o výměře 3 m 2 z pozemku parc. č. 3127/4,
zaps. na LV č. 1 pro k. ú. Bolevec“
a nahrazuje se textem ve znění:
společnost Lesy Loučany s.r.o. získá nově vytvořený pozemek parc. č. 3127/4 o výměře 4
m 2 , ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Bolevec, který byl vytvořen na základě geometrického
plánu č. 3767-48/2014 ze dne 12. srpna 2014 sloučením dílu „a“ o výměře 0,23 m 2 a dílu
„b“ o výměře 1 m 2 , oddělených z pozemku parc. č. 3127/3, a dílu „d“ o výměře 3 m 2 ,
odděleného z pozemku parc. č. 3127/4, zaps. na LV č. 1 pro k. ú. Bolevec“
V ostatních částech zůstává usnesení ZMP č. 388 ze dne 23. 6. 2016 nezměněno.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
změnit usnesení ZMP č. 388 ze dne 23. 6. 2016 ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 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
17. 1. 2017
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
od 16. 1. 2017 na dobu 15 dnů
dne 19. 1. 2017

Kašparová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení:

66

