Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 34
Datum konání ZMP: 26. 1. 2006

Označení návrhu usnesení: MAJ/7

č. 17

I.

Bere na vědomí

1. Požadavek spol. s.r.o. IKO na převod níže uvedených staveb formou výkupu za
symbolickou cenu 1 000,- Kč.
2. Že dle dosavadních jednání a zejména dle Instrukce QI 63-03-03 - Stanovení účetních
postupů při nabývání a pozbývání pozemků a na nich zbudované technické infrastruktury
je pro podobné případy stanoven jako forma převodu dar.
II.

Schvaluje

1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- na odkoupení pozemku nebo jeho části p.č. 390/1 k.ú. Bručná, který bude zasažen
budoucími komunikacemi a dále pozemků p.č. 397/2 o výměře 44 m2 k.ú. Bručná
a 397/3 o výměře 57 m2 , se společností IKO spol. s.r.o., IČO 40524922, se sídlem
Koterovská 574/177, Plzeň,
- na odkoupení částí pozemků p.č. 390/1 a 390/11 k.ú. Bručná, které budou potřebné
pro budoucí rozšíření Nepomucké ul. (v šířce cca 5 m) se společností IKO spol. s.r.o.,
IČO 40524922, se sídlem Koterovská 574/177, Plzeň.
Kupní cena bude stanovena na 40,- Kč/m2 , město na sebe bude přebírat povinnost uhradit
daň z převodu nemovitostí.
2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spol. IKO spol. s.r.o., IČO 40524922,
se sídlem Koterovská 574/177, Plzeň na darování majetku:
- chodníků, komunikací včetně odvodnění, včetně sadových úprav, veřejného osvětlení
při těchto komunikacích na pozemcích nebo jejich částech p.č. 1918/1, 1909/1,
1900/2, 390/1, 392, 397/2 a 397/3 k.ú. Bručná a p.č. 1810/1 a 1918/2 k.ú. Černice
a dále veřejného osvětlení i mimo přebírané komunikace na pozemku p.č. 390/1 a
390/11 k.ú. Bručná,
- kanalizačních stok v pozemcích p.č. 390/1, 390/11 a 1900/2 k.ú. Bručná části
vodovodního řadu v úseku od napojení v Nepomucké ul. před vodojem na pozemcích
p.č. 400/1, 397/2, 390/1 a 390/11 k.ú. Bručná.
Konečné smlouvy budou uzavřeny po doložení pravomocných kolaudačních rozhodnutí
na dokončené stavby, při splnění všech podmínek smluv o smlouvách budoucích a za
předpokladu řádného technického provedení a právní nezatíženosti získávaného majetku,
přičemž přesná specifikace převáděných staveb a výměra a specifikace získávaných
pozemků budou stanoveny dle zaměření skutečného stavu ke kolaudaci a doložených
kolaudačních rozhodnutí. V případě, že zaměření skutečného provedení dokončených
staveb prokáže zásah do pozemků ve vlastnictví jiného subjektu než je město Plzeň,
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zavazuje se investor tyto převést do majetku města Plzně za smluvní cenu 40,- Kč/m2
- daňovou povinnost převezme město Plzeň, nejpozději však současně s převodem staveb.
Konečná smlouva na odkoupení pozemků dle bodu II.1 odst. 2 bude uzavřena po vydání
územního rozhodnutí pro stavbu rekonstrukce Nepomucké ulice.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 5. 6. 2006
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Hasmanová
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