Zastupitelstvo města Plzně dne:

9. 11. 2017

MAJ/7

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

9. 11. 2017

Výkup podílu 1/8 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře
221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10121 pro k.
ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně.

Zastupitelstva města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že pozemek parc. č. 815, k. ú. Doubravka je součástí místní komunikace
III. třídy, ul. Na Dlouhých, evidenční č. C7025 a město je spoluvlastníkem ¾ k celku
předmětného pozemku.
2. Skutečnost, že zbývající podíl 1/8 k celku pozemku ve vlastnictví FO je předmětem
dědického řízení a na LV č. 10121 pro k. ú. Doubravka je zapsáno zahájení exekuce vůči
zemřelému.
II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a panem Miroslavem Černým, r. č.
590117/XXXX, trv. bytem Gen. Kholla 188, Příbram VII, 261 01 Příbram, na odkoupení
nemovité věci, a to spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemku parc. č. 815, o celkové
výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10121 pro k. ú.
Doubravka, do majetku města Plzně za smluvní kupní cenu 3 591 Kč, tj. 130 Kč/m 2, dle
režimu tzv. dodatečných výkupů, jejichž podmínky byly stanoveny vnitřním předpisem QI
63-03-06 „Dodatečné výkupy pozemků do vlastnictví statutárního města Plzně“.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kupující. Město Plzeň jako kupující je dle § 6 odst. 1
písm. c) osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí a zároveň je dle § 40 vyloučeno
z povinnosti podat daňové přiznání.
Kupní cena včetně nákladů na realizaci výkupu bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání
majetku MMP.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2018
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
11. 10. 2017
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 17. 10. 2017

Kašparová, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení:

1070

