Zastupitelstvo města Plzně dne:

8. 3. 2018

MAJ/12

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

8. 3. 2018

Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 883/17,
fyzické osoby, do majetku města Plzně.

k. ú. Božkov, od

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

žádost p. Velešíka ve věci prodeje části pozemku parc. č. 883/16 zaps. na LV č. 1658 pro k. ú.
Božkov do majetku města Plzně, a to z důvodu nutnosti dodržení stanovených parametrů
městské komunikace ul. Buksická pro připojení plánované stavby RD.
II.

Schvaluj e

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a p. Václavem Velešíkem, r. č.
880618/XXXX, trvale bytem Branka 109, Halže, PSČ 347 01, jako prodávajícím, na
odkoupení nemovité věci, a to nově vytvořeného pozemku parc. č. 883/17 o výměře 17 m2 ,
orná půda, který byl na základě geometrického plánu oddělen z pozemku parc. č. 883/16, orná
půda o celkové výměře 637 m2 , k. ú. Božkov, do majetku města Plzně za smluvní kupní cenu
10 200 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 hrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 30 dnů od
vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do
katastru nemovitostí.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2018
Zodpovídá:

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:

H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

H. Matoušová, členka RMP
16. 2. 2018
Kyptová, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
8. 2. 2018
č. usnesení: 99

