Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. 2. 2019

MAJ/8

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

7. 2. 2019

Výkup části pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK
RAPID PLZEŇ z.s., do majetku města Plzně.

Zastupitelstva města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Potřebu vykoupit část pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK RAPID
PLZEŇ z.s. (dále jen SK RAPID), neboť tato část bude zasažena stavbou „Stavební úpravy
Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará Cesta.“ SVSMP má na potřebnou část pozemku
uzavřenou nájemní smlouvu.
2. Skutečnost, že na LV č. 3503 pro k. ú. Doubravka v části „C“ jsou evidována věcná práva
zatěžující nemovitost parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka. Jde převážně o řadu věcných
břemen řešících uložení sítí či přístupy a příjezdy. V případě, že tato věcná práva zasáhnou
i na nově vzniklý pozemek parc. č. 2371/72, k. ú. Doubravka, přejdou tato věcná práva na
město Plzeň.
II.

Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a SK RAPID PLZEŇ z.s., IČO
147 03 602, se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň, jako prodávajícím, na odkoupení nemovité
věci do majetku města Plzně, a to nově vzniklého pozemku parc. č. 2371/72 o výměře 584 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Doubravka, který byl oddělen geometrickým plánem
z pozemku parc. č. 2371/1 o celkové výměře 72 421 m2, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha, k. ú. Doubravka za smluvní kupní cenu 467 200 Kč, tj. 800 Kč/m2.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2020
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Šneberková
Zprávu předkládá:
Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
Zprávu zpracoval dne:
22. 1. 2019
Kašparová, MAJ MMP
Schůze ZMP se zúčastní:
Mgr. Šneberková, VO MAJ MMP
Obsah zprávy projednán s: Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
Zveřejněno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP:
dne 21. 1. 2019
č. usnesení:
41

