Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 018
Datum konání ZMP: 23. 6. 2016

Označení návrhu usnesení: MAJ/5

č. 366
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1.

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 ze dne 12. června 2014, kterým byl schválen zrychlený postup
majetkoprávního vypořádání pro výše specifikovanou II. etapu MZO a usnesení ZMP č. 111 ze
dne 5. 3. 2015, které usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. června 2014 mění ve věci termínu úhrady
kupní ceny.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a prodávajícími:
 manželi, p. Václavem Brožkem, r. č. 430611/XXX, a pí Marií Brožkovou, r. č. 465206/XXX,
oba trvale bytem Zborovská 149/62, Plzeň, PSČ 301 00, (podíl o velikosti ½),
 manželi, Ing. Janem Hronkem, r. č. 471019/XXX, a MUDr. Hanou Hronkovou, r.
č. 486006/XXX, oba trvale bytem Na Výsluní 722/4, Plzeň, PSČ 326 00, (podíl o velikosti ½),
na koupi pozemků v k. ú. Plzeň, zapsaných na LV č. 3965, a to pozemku parc. č. 11090/2 o výměře
1 426 m2, zahrada, a pozemku parc. č. 11090/3 o výměře 27 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za
smluvní kupní cenu ve výši 1 160 000 Kč (tj. před zaokrouhlením 800 Kč/m2).
Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí.
Zdrojem finančního krytí bude rozpočet Odboru nabývání majetku MMP.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

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

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

1

