Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 036
Datum konání ZMP: 10. 10. 2013

Označení návrhu usnesení: MAJ/14

č. 443
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II.

Bere na vědomí
Ţádost OI MMP o výkup pozemků v k.ú. Lozby pro plánovanou investiční akci „Rekonstrukce
Dlouhá ul. v Plzni“.
Souhlas spoluvlastníků pozemků se stavbou za podmínky odkupu celých pozemků do majetku
města Plzně.
Skutečnost, ţe pozemek parc.č. 606/1, k.ú. Lobzy, získávaný do majetku města Plzně je zatíţen
věcným břemenem zřizování a provozování vedení plynovodu pro oprávněného spol. RWE
GasNet, s.r.o., které přejde s převodem pozemků na město Plzeň.
Schvaluje

1.

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a paní Bohumilou Grobovou, r.č.
425718/XXX, bytem Plzeň, Polední 902/39, a panem Jiřím Jarošem, r.č. 450416/XXX, bytem
Plzeň, Sokolská 353/23, jako prodávajícími, kteří mají níţe uvedené pozemky v podílovém
spoluvlastnictví, a to kaţdý jednou ideální polovinou ve vztahu k celku pozemků, na odkoupení
pozemků v k.ú. Lobzy a to:
- parc.č. 606/1 o výměře 123 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
- parc.č. 606/2 o výměře 339 m2 (ostatní plocha, zeleň).
Celková výměra činí 462 m2. Smluvní kupní cena činí 284 512,- Kč, tj. v průměru 615,80
Kč/m2 a bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP, a to tak, ţe kaţdý
spoluvlastník obdrţí polovinu této částky.
Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.

2.

Svěření pozemku parc.č. 606/2 o výměře 339 m2 (ostatní plocha, zeleň), k.ú. Lobzy, do správy
příspěvkové organizace - 28. ZŠ, Rodinná 39, 312 00 Plzeň, a to zařazením do Přílohy A
Zřizovací listiny.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
2. Zajistit svěření dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2014
Zodpovídá: I. Rottová
Ing. Prokopová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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