Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 66
Datum konání RMP: 22. 12. 2016

Označení návrhu usnesení: MAJ/3

č. 1401

I.

Bere na vědomí

skutečnost, že pozemky parc. č. 955/1 a 956 v k. ú. Skvrňany budou dotčeny stavbou
křižovatky Domažlické ulice s komunikací Bory – Zátiší pro areál Škoda (součást VPS S-12
Sukova – Domažlická) a investičními akcemi „Městský okruh spojení Bory – Křimická“ a
„Západní dálniční přivaděč“.
II.

Souhlas í

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a Dagmar Kleknerovou, r. č.
315621/XXX, bytem Slovanské údolí 345/79, 318 00 Plzeň, jako prodávající, na koupi
nemovitých věcí – pozemku parc. č. 955/1 o výměře 61 m2 , zahrada, a pozemku parc. č. 956
o výměře 113 m2 , zahrada, zapsaných na LV č. 1107 pro k. ú. Skvrňany, za smluvní kupní
cenu 139 200 Kč, tj. 800 Kč/m2 (cena obvyklá dle ZP).
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 nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
III.

Schvaluje

v případě nabytí nemovitých věcí dle bodu II. tohoto usnesení jejich svěření do správy
SVSMP.
IV.

Doporučuje

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

Ukládá

tajemníkovi MMP
1. Zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 2. 2. 2017
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

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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2. Zajistit svěření získaných nemovitých věcí příslušnému správci dle bodu III. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 5. 2017
Zodpovídá: Mgr. Radová, MBA
Ing. Sterly

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

