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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

10. 5. 2021

Změna usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 ve věci změny
podílu státu ve výši 36/128 k celku pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň,
který je předmětem převodu na město Plzeň.

Zastupitelstva města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 480 ze dne 9. 11. 2017, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Plzní a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na bezúplatný převod nemovité věci
do majetku města Plzně, a to spoluvlastnického podílu 36/128 k celku nově vzniklého
pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň.
2. Skutečnost, že smlouva o bezúplatném převodu podílu státu na předmětném pozemku
nebyla ze strany státu realizována, a to z důvodu platnosti právní úpravy předkupního
práva. Novelou občanského zákoníku došlo k omezení předkupního práva spoluvlastníků,
a tudíž lze realizovat předmětnou majetkovou transakci.
3. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že v současné době je stát
spoluvlastníkem podílu 5/16 k celku předmětného pozemku (došlo k jeho navýšení).
Z tohoto důvodu je nutné upravit v dané věci přijatá usnesení.
II.

Mění

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 480 ze dne 9. listopadu 2017, tak že
v bodě II. S c h v a l u j e se ruší text:
…….. „a to spoluvlastnického podílu 36/128“
a nahrazuje se novým textem:
……..„a to spoluvlastnického podílu 5/16.“
V ostatních částech zůstává usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. 11. 2017 nezměněno.
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