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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

21. 6. 2018

Prodej částí pozemků p. č. 2447/1 a p. č. 2447/2, oba v k. ú. Doubravka.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Ţádost pana Ing. Jiřího Procházky o prodej pozemků, resp. jejich částí, p. č. 2447/1
a p. č. 2447/2, oba v k. ú. Doubravka.
2. Skutečnost, ţe prodej části pozemku p. č. 2447/1 v k. ú. Doubravka bude osvobozen od DPH
ve smyslu § 56 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
II.

Schvaluje

prodej nově vzniklého pozemku:
- p. č. 2447/9, orná půda, o výměře 53 m2, geometricky odděleného z pozemku p. č. 2447/1, orná
půda, o původní výměře 1 274 m2,
- p. č. 2447/10, zahrada, o výměře 138 m2, geometricky odděleného z pozemku p. č. 2447/2,
zahrada, o původní výměře 296 m2,
vše v k. ú. Doubravka, panu Ing. Jiřímu Procházkovi (dále jen kupující), dat. nar. 5. 7. 1982, trvale
bytem Školní 207/8, Doubravka, 312 00 Plzeň. Kupní cena činí 171 900 Kč (tj. 900 Kč/m2). K této
ceně bude připočtena DPH ve výši 21 % za nově vzniklý pozemek p. č. 2447/10 v k. ú. Doubravka,
tj. 26 082 Kč. Celková kupní cena je 197 982 Kč.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícím.
Kupující bere na vědomí, ţe:
- nově vzniklý pozemek p. č. 2447/9 v k. ú. Doubravka náleţí dle Územního plánu Plzeň
k plochám přírodním, zároveň je součástí ploch Územního systému ekologické stability (ÚSES)
LBK – nefunkční,
- na nově vzniklých pozemcích p. č. 2447/9 a p. č. 2447/10, oba v k. ú. Doubravka, se mohou
nacházet zařízení, která městu Plzni (prodávajícímu) nejsou známá; v této souvislosti nebude
kupující uplatňovat na prodávajícím náhradu škody.
III.

Ukládá
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