Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 025
Datum konání ZMP: 20. 4. 2017

Označení návrhu usnesení: MAJ/7

č. 186
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II.

Bere na vědomí
Návrh spoluvlastníků na odprodej pro ně nepotřebných pozemků p. č. 648/1 a p. č. 649/1 k. ú.
Božkov, nacházejících se pod tělesem komunikace a v části veřejného prostranství.
Skutečnost, že pozemky p. č. 648/1 a p. č. 649/1 k. ú. Božkov jsou městem Plzeň užívány na
základě uzavřené nájemní smlouvy č. 1431/51/98 ze dne 11. 8. 1998, a to jako zeleň a součást
komunikace Na Vyhlídce.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a p. Václavem Kabátem, r. č. 470902/XXX, bytem
Nerudova 960/19, Plzeň a pí Ludmily Liškové, r. č. 525229/XXX, bytem Střelničná 1975/24, Praha
– Libeň na odkoupení pozemků p. č. 648/1 ost. plocha, neplodná půda o výměře 292 m2 a p. č.
649/1 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 742 m2, k. ú. Božkov, zaps. na LV č. 467, o celkové
výměře 2 034 m2 za celkovou sjednanou kupní cenu, která činí částku 264 420 Kč, tj. 130 Kč/m2
(tj. dle režimu tzv. dodatečných výkupů, jejichž podmínky byly stanoveny vnitřním předpisem QI
63-03-06 – Dodatečné výkupy pozemků do vlastnictví statutárního města Plzně) + trvalé porosty na
pozemku p. č. 648/1 k. ú. Božkov ve výši 7 122 Kč, tj. celkem 271 542 Kč přičemž kupní cena pro
jednotlivé spoluvlastníky činí částku 135 771 Kč.
Daň z nabytí nemovité věci bude hrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2017
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
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