Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 022
Datum konání ZMP: 21. 6. 2012

Označení návrhu usnesení: PROP/2

č. 325
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II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že dne 15. 12. 2010 byla uzavřena mezi městem Plzní a mž. Frundlovými
„Kupní smlouva, zástavní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva věcného“.
Žádost paní Hany Frundlové o udělení souhlasu k převodu bytu z jejího vlastnictví
do vlastnictví Ing. Zdeňka Všahy.
Schvaluje

udělení souhlasu k převodu bytové jednotky č. 1864/1 nacházející se v budově sestávající
z domu č. p. 1862 – Francouzská tř. č. or. 16, z domu č. p. 1863 – Francouzská tř. č.or. 18,
z domu č. p. 1864 – Francouzská tř. č. or. 20, z domu č. p. 1865 – Francouzská tř. č. or. 22,
z domu bez čp/če, vše v k. ú. Plzeň, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5977/593419
na společných částech budovy a na pozemcích parc. č. 3978, parc. č. 3977, parc. č. 3976,
parc. č. 3975, parc. č. 3974, z vlastnictví Hany Frundlové, r. č. 745227/XXXX, bytem v Plzni,
Francouzská tř. 20, Plzeň, do vlastnictví pana Ing. Zdeňka Všahy, r. č. 650805/XXXX, bytem
v Ledcích u Plzně, Ledce 275, s tím, že pan Ing. Všaha převezme veškeré závazky vyplývající
z „Kupní smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného“ ze dne
15. 12. 2010. Veškeré finanční nároky vzniklé s realizací převodu bytové jednotky půjdou
k tíži žadatelky. Podmínkou udělení tohoto souhlasu je úplná úhrada veškerých dosud
splatných pohledávek na kupní ceně vyplývajících ze shora uvedené smlouvy.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
informovat paní Frundlovou o přijatém usnesení a uzavřít s ní a panem Ing. Všahou dohodu
o převzetí dluhu.
Termín: 30. 6. 2013
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Kuglerová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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