Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 99
Datum konání RMP: 22. 2. 2018

Označení návrhu usnesení: PROP/6
č. 210

I.

Bere na vědomí

1. Žádost spoluvlastníků pozemku p. č. 2176/194 v k. ú. Skvrňany o prodej části sousedního
pozemku p. č. 2176/675, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 67 m2 z celkové výměry
102 m2 v k. ú. Skvrňany, za účelem zřízení předzahrádky domu č. p. 1077, Karla
Steinera 8, Plzeň.
2. Žádost paní Milany Peškové, Autodíly REMI, K. Steinera 10, Plzeň, o prodej části
pozemku p. č. 2176/376 v k. ú. Skvrňany z důvodu zajištění obslužnosti pro zásobování
její firmy.
3. Skutečnost, že prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/676 v k. ú. Skvrňany bude
osvobozen od DPH ve smyslu § 56 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Skutečnost, že k části původního pozemku p. č. 2176/376 v k. ú. Skvrňany je uzavřena
nájemní smlouva č. 2016/004657 se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp. 1077
v Plzni.
II.

Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/004657, uzavřené mezi městem Plzní
a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům čp. 1077 v Plzni, kterým dojde ke změně rozsahu
předmětu nájmu, a to z 67 m2 na 4 m2.
III.

Souhlasí

s prodejem nově vzniklého pozemku p. č. 2176/676, ostatní plocha, zeleň, o výměře 63 m2,
který byl geometricky oddělen z pozemku p. č. 2176/675, ostatní plocha, zeleň, o výměře
102 m2, vše v k. ú. Skvrňany, do spoluvlastnictví spoluvlastníkům pozemku p. č. 2176/194
v k. ú. Skvrňany, za celkovou kupní cenu ve výši 132 930 Kč, tj. 2 110 Kč/m2. Jednotlivé
spoluvlastnické podíly k nově vzniklému pozemku p. č. 2176/676 budou odpovídat
spoluvlastnickým podílům na pozemku p. č. 2176/194, vše v k. ú. Skvrňany. Kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícími.
Kupní smlouva a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě budou uzavřeny současně.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit prodej pozemku dle bodu III. tohoto usnesení.

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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V.
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Ukládá

tajemníkovi MMP
1. Uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/004657 dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: Ing. Kozohorský, MBA
Ing. Sterly
2. Předložit návrh usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 8. 3. 2018
Zodpovídá: Mgr. Kylarová

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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