Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. 2. 2019

RadS/1

Předloženo na stůl!
Pouze pro členy ZMP!
Důvěrné!
NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

7. 2. 2019

Výběrové řízení s následnou aukcí na pozemek parc. č. 894, k. ú. Plzeň,
jehož součástí je stavba: Hradiště, č. p. 145, způsob využití – rodinný
dům, pozemky parc. č. 893, parc. č. 896/1, vše kat. území Hradiště
u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Bc. Šloufa, MBA, člena Rady města Plzně
I.
1.

2.
3.
II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že ÚZSVM vyhlásil dne 21. 12. 2018 výběrové řízení s aukcí čísl.
P/PL/2017/12079 na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku
v katastrálním území Hradiště u Plzně. Vyhlášená minimální kupní cena
nemovitých věcí činí částku 4 300 000 Kč, přičemž výše kauce činí částku
430 000 Kč, která by byla použita na úhradu části výsledné kupní ceny.
Skutečnost, že MO Plzeň 2 – Slovany požádal o zahájení jednání ve věci získání
nemovitého majetku, a to objektu Nepomucká č.p. 145 a souvisejících pozemků.
Skutečnost, že kupní smlouva bude podléhat schválení MF ČR.
Schvaluje

účast města Plzně na vyhlášeném výběrovém řízení s aukcí nemovitého majetku, a to:
- parc. č. 893 o výměře 254 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 894 o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba: Hradiště, č.p. 145, rod. dům,
- parc. č. 896/1 o výměře 352 m2, zahrada, vše k. ú. Hradiště u Plzně,
a v případě, že se město stane vydražitelem, uzavření kupní smlouvy dle návrhu, který
tvoří přílohu tohoto usnesení.
III.

Pověřuje

Radu města Plzně
ke stanovení nejvyššího možného podání města Plzně k účasti ve výběrovém řízení
s aukcí.
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IV.

Ukládá

Radě města Plzně
v souladu s instrukcí QI 63-03-09, Účast statutárního města Plzně ve veřejných
dražbách a výběrových řízeních:
1. Stanovit a schválit částku nejvyššího podání za nemovitý majetek bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 4. 3. 2019
2. Zajistit úhradu stanovené kauce.
Termín: 19. 3. 2019
3. V případě, že se město stane vydražitelem nemovitých věcí dle bodu II. tohoto
usnesení, zajistit úhradu celé kupní ceny a převzetí nemovitých věcí dle schválené
instrukce ZMP.
Termín: 15. 12. 2019
4. Předložit ZMP informativní zprávu o výsledku výběrového řízení s aukcí.
Termín: 13. 5. 2019
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 dne:
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Bc. Šlouf, MBA, člen RMP
23. 1. 2019
Kašparová, MAJ MMP
Mgr. Šneberková, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
bude projednáno v souladu
s instrukcí QI 63-03-09

