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

Označení návrhu usnesení: PROP/5

č. 209

I.

Bere na vědomí

usnesení RMP č. 587 ze dne 21. a 25. 5. 2015 a ZMP č. 390 ze dne 18. 6. 2015 týkající se
prodeje pozemku p. č. 2003/10 a nově vzniklého pozemku p. č. 2003/116, vše
v k. ú. Doubravka.
II.

Mění

usnesení RMP č. 587 ze dne 21. a 25. 5. 2015 tak, že
1. V bodu I. B e r e n a v ě d o m í se ruší bod 3.
2. V bodu II. S o u h l a s í:
a) se text:
„s prodejem
- pozemku p. č. 2003/10 v k. ú. Doubravka, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
25 m2, za kupní cenu cca 80 053,- Kč, tj. cca 3 202,- Kč/m2,
- nově vzniklého pozemku p. č. 2003/116 v k. ú. Doubravka, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 1 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 2003/3
v k. ú. Doubravka o původní výměře 142 m2 dle geometrického plánu č. 18061129/2014, za kupní cenu cca 3 202,- Kč,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín – Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
Celková kupní cena ve výši 83 250,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
kupujícím.“
nahrazuje novým následujícím zněním:
„s prodejem
- pozemku p. č. 2003/10 v k. ú. Doubravka, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
25 m2, za kupní cenu cca 84 825 Kč, tj. cca 3 393 Kč/m2,
- nově vzniklého pozemku p. č. 2003/116 v k. ú. Doubravka, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 1 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 2003/3
v k. ú. Doubravka o původní výměře 142 m2 dle geometrického plánu č. 18061129/2014, za kupní cenu cca 3 393 Kč/m2,
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín – Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
Ke kupní ceně ve výši 88 220 Kč bude připočtena DPH ve výši 18 526,20 Kč. Celková
kupní cena je 106 746 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
kupujícím.“

b) se ruší následující text v celém jeho znění:
„Kupní smlouva se společností ČEZ Distribuce, a. s. bude uzavřena po provedení
vkladu vlastnického práva k pozemku p. č. 2003/3 v k. ú. Doubravka o nové výměře
141 m2 ve prospěch vlastníků přilehlých garáží. Pokud k uzavření kupní smlouvy
s vlastníky přilehlých garáží nedojde, bude kupní smlouva se společností ČEZ
Distribuce, a. s. uzavřena až po úpravě předmětu nájmu (ponížení o 1 m2) u nájemních
smluv uzavřených s vlastníky přilehlých garáží.“
Ostatní ujednání usnesení zůstávají v platnosti.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
změnit usnesení ZMP č. 390 ze dne 18. 6. 2015 ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 6. 3. 2018
Zodpovídá: Mgr. Kylarová
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