Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 012
Datum konání ZMP: 10. 12. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/7
č. 698
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II.

Bere na vědomí
Usnesení RMP č. 653 ze dne 3. 6. 2004 a následně usnesení ZMP č. 376 ze dne 17. 6. 2004,
kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku parc. č. 4113/2, k. ú. Plzeň, z majetku ČR –
Ministerstva obrany ČR, do majetku města Plzně, který nebyl realizován (důvody popsané
v důvodové zprávě) a sdělení MO ČR, že preferují úplatný převod.
Skutečnost, že Ministerstvo obrany ČR požaduje zajištění podpisu kupní smlouvy obou stran
do konce roku 2015, a to především z důvodu, že smlouva bude předkládána k udělení
schvalovací doložky na Ministerstvo financí ČR.
Materiál byl předložen na jednání RMP dne 26. 11. 2015 formou variantního návrhu. RMP
svým usnesením č. 1287 souhlasí s výkupem předmětného pozemku.
Ruší

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 376 ze dne 17. 6. 2004 v plném znění, a to ve věci realizace
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4113/2 o celkové výměře 111 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaný na LV č. 1453 pro k. ú. Plzeň.
III.

Schvaluje

1.

Uzavření kupní smlouvy č. 1529334322 mezi městem Plzní a Českou republikou –
Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162694, se sídlem Praha 6, Tychonova 1, na úplatný převod
pozemku parc. č. 4113/2, k. ú. Plzeň, za kupní cenu 349 285 Kč dle znění textu návrhu
předmětné smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o
dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění. Převodce a nabyvatel se společně dohodli, že
město je poplatníkem. Daňové přiznání podá a daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí město
Plzeň.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet MAJ MMP.

2.

Svěření pozemku parc. č. 4113/2, k. ú., Plzeň do správy 21. základní škole, a to dodatkem
přílohy „A“ zřizovací listiny.

IV.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016

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
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