Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 034
Datum konání ZMP: 8. 3. 2018

Označení návrhu usnesení: MAJ/14

č. 103
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1.

2.

II.

Bere na vědomí
Žádost OSI MMP o výkup pozemku parc. č. 2512/4, k. ú. Skvrňany, neboť na
předmětném pozemku připravuje Vodárna Plzeň stavbu „Obnova vodovodu
a kanalizace ul. Na Okraji a ul. Křimická před č.p. 128 -136 vč. vodovodních přípojek“.
Doporučení KNM RMP ve věci získání pozemku parc. č. 2512/3, k. ú. Skvrňany, na
kterém se nachází místní komunikace Na Okraji.
Schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím na odkoupení nemovitých věcí do
majetku města Plzně, a to pozemků:
parc. č. 2512/3 o celkové výměře 31 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2512/4 o celkové výměře 184 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace,
oba zaps. na LV č. 75 pro k. ú. Skvrňany, a spoluvlastníky panem Jaromírem Koubou, r. č.
320516/XXX, trv. bytem Augustinova 2085/29, Praha, podílem 1/3 k celku pozemků, panem
Ing. Pavlem Šitrou, r. č. 720901/XXXX, trv. bytem Papírnická 1654/8, Plzeň, podílem
1/6 k celku pozemků, panem Vladimírem Šitrou, r. č. 450726/XXX, trv. bytem Březová 396,
Město Touškov, podílem 1/3 k celku pozemků, a paní Magdalenou Šupíkovou, r. č.
676207/XXXX, trv. bytem Papírnická 1654/8, Plzeň, podílem 1/6 k celku pozemků.
Celková výměra získávaných pozemků činí 215 m2 .
Celková smluvní částka na výkup spoluvlastnických podílů od čtyř fyzických osob činí
172 000 Kč, tj. 800 Kč/m2 (cena obvyklá stanovená ZP). Jedná se o cenu sjednanou.
Částka na výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k celku na předmětných pozemcích činí
28 667 Kč a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku předmětných pozemků činí 57 333
Kč.
Kupní cena včetně nákladů na realizaci výkupu bude hrazena z rozpočtu Odboru nabývání
majetku MMP.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2019
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

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

Bc. Eva Herinková
náměstkyně primátora
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