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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

7. 2. 2019

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc.
č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc. č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň,
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku města.

Zastupitelstva města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) na převod
pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc. č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc.
č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku města. Jedná se o pozemky nacházející se v lokalitě Anglického nábřeží.
2. Skutečnost, že převod pozemků parc. č. 5297/13 a parc. č. 5297/14, oba k. ú. Plzeň, bude
podléhat schválení Ministerstvem kultury, neboť pozemky patří do Městské památkové
rezervace.
II.

Schvaluje

uzavření smluv o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, IČO 69797111,
Radobyčická 14, Plzeň, na bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Plzně, a to:
1) Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
- parc. č. 5297/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 5297/10 o výměře 3 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 5694/6 o výměře 604 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k. ú. Plzeň.
2) Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků:
- parc. č. 5297/13 o výměře 196 m2, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka,
památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci,
- parc. č. 5297/14 o výměře 444 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, nemovitá
kulturní památka, památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci,
vše v k. ú. Plzeň.
Pozemky jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Smlouva o bezúplatném převodu
těchto pozemků uvedených v bodě II. 2) bude podléhat schválení Ministerstvem kultury.
Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvních vztahů dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Šneberková
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
22. 1. 2019
Kašparová, MAJ MMP
Mgr. Šneberková, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
dne 21. 1. 2019
č. usnesení:
37

