Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 002
Datum konání ZMP: 11. 12. 2014

Označení návrhu usnesení: RadM/4

č. 652
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2.

II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek
Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, tzn. pro II. etapu MZO, která je v platném
územním plánu vedena jako veřejně prospěšná stavba, je nutné majetkově vypořádat stavbou
dotčené pozemky.
Usnesení ZMP č. 351 z června 2014, kterým byl schválen zrychlený postup majetkoprávního
vypořádání pro výše specifikovanou II. etapu MZO.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a panem Pavlem Goeslem, r.č.
561017/XXXX, trvale bytem Stromková 256/21, Plzeň, PSČ 322 00, jako prodávajícím, na koupi
pozemku parc.č. 866/67 o výměře 117 m2, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku
parc.č. 866/9 v k.ú. Radčice u Plzně, o výměře 3 068 m2, orná půda, zapsaného na listu vlastnictví č.
297 pro k.ú. Radčice u Plzně. Sjednaná kupní cena činí 93 600,- Kč (tj. 800,- Kč/m2). Kupní cena
bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 30 dnů od podání návrhu na vklad
vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.
Daň z nabytí nemovité věci bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu. Město Plzeň uhradí
prodávajícímu kupní cenu poníženou o částku 3 744,- Kč odpovídající výši daně z nabytí nemovité
věci. Město Plzeň se zavazuje, že provede úhradu daně Finančnímu úřadu do 5 pracovních dní po
předložení daňového přiznání prodávajícím. Prodávající je povinen předložit daňové přiznání
nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím třetího kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva
k pozemku parc.č. 866/67 v k.ú. Radčice u Plzně.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2015

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

1

