Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 008
Datum konání ZMP: 2. 9. 2019

Označení návrhu usnesení: PROM+EVID/1

č. 345
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Bere na vědomí
Skutečnost, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádala o prodej části pozemku
p. č. 2784/2 v k. ú. Bolevec.
Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 99 ze dne 19. 6. 2019, kterým bylo odsouhlaseno vyjmutí části
pozemku p. č. 2784/2 nově označeného jako p. č. 2784/10 v k. ú. Bolevec z trvalé správy
MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně.
Skutečnost, že převod nemovité věci bude osvobozen od DPH ve smyslu § 56 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Schvaluje
Prodej pozemku p. č. 2784/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2,
v k. ú. Bolevec, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín. Kupní cena činí 77 480 Kč, tj. cca 2 870 Kč/m2.
Současně s prodejem bude zřízeno předkupní právo ve prospěch statutárního města Plzně
k pozemku p. č. 2784/10 v k. ú. Bolevec. Obsahem předkupního práva bude povinnost
kupujícího nabídnout uvedený pozemek pro případ jakéhokoliv zcizení, tj. zejména
koupí, darem, směnou, jeho vložením ve formě nepeněžitého vkladu do obchodní
společnosti apod., ke koupi statutárnímu městu Plzeň, a to za cenu rovnající se kupní
ceně, za kterou kupující výše uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví získal
od statutárního města Plzně. Předkupní právo bude sjednáno na dobu neurčitou a jako
právo věcné. Prodávající je povinen uplatnit svůj nárok nejpozději do 6 měsíců
od doručení písemné výzvy ze strany kupujícího. Kupní cena bude splatná do 30 dnů od
doručení oznámení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí statutárnímu
městu Plzni.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupujícím.
Vyjmutí pozemku p. č. 2784/10 v k. ú. Bolevec z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené
v Příloze č. 3 Statutu města Plzně.
Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit prodej dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2020

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Ing. Kuglerová, MBA

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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Pokračování usn. č. 345
Zajistit realizaci dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2021
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Mgr. Eberlová, MBA

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

