Zastupitelstvo města Plzně dne:

21. 6. 2018

PROP/10

NÁVRH USNESENÍ
č.

……

ze dne:

21. 6. 2018

Ve věci:
Prodej pozemku p. č. 8184/69 a části pozemku p. č. 8184/1 oba v k. ú. Plzeň.
______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Žádost společnosti BANASTO s.r.o., IČ 279 76 793, U Borského parku 27, Plzeň, o prodej
pozemku p. č. 8184/69 a části pozemku p. č. 8184/1 oba v k. ú. Plzeň.
Skutečnost, že vypůjčitel TK Slavia Plzeň z. s., souhlasí se zúžením smlouvy o výpůjčce
č. 2011/005404.
Skutečnost, že na základě prodeje dojde k aktualizaci zákresu předmětu výpůjčky
č. 2011/005404.
Skutečnost, že převod pozemků bude osvobozen od DPH ve smyslu § 56 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.
3.
4.

II.

Schvaluje

prodej pozemku p. č. 8184/69 o výměře 157 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha
a nově vzniklého pozemku p. č. 8184/110 o výměře 134 m2, geometricky odděleného z pozemku
p. č. 8184/1 o celkové výměře 11 786 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, vše
v k. ú. Plzeň, společnosti BANASTO s.r.o., IČ 279 76 793, U Borského parku 27, Plzeň, za kupní
cenu 276 450 Kč (tj. 950 Kč/m2). Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
kupujícím.
Kupující bude v kupní smlouvě upozorněn na skutečnost, že k pozemku p. č. 8184/1 v k. ú. Plzeň se
váže:
- věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě v rozsahu dle geometrického plánu
č. 8810-220/2010 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
- věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě v rozsahu dle geometrického plánu
č. 7410-281/2006 ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,
13000 Praha 3.
Kupující bere na vědomí, že v prodávaných pozemcích se mohou nacházet zařízení, která nejsou
prodávajícímu známá, v této souvislosti nebude kupující uplatňovat po prodávajícím náhradu
škody.

III.

Doporučuje

Radě města Plzně
uzavřít kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: H. Matoušová
Mgr. Kylarová

________________________________________________________________________________

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

H. Matoušová
7. 6. 2018
Mgr. Kylarová
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
Ing. Kozohorským, MBA, ŘTÚ
Ing. Krupičkovou, MBA, OSI
MMP
Zveřejněno na úřední desce: od: 1. 6. 2018 do: 19. 6. 2018
Projednáno v RMP:
dne: 21. 6. 2018

členka RMP
Ing. Kobernová, PROP MMP
VO PROP MMP
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
č. usn.

