Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 58
Datum konání RMP: 12. 6. 2012

Označení návrhu usnesení: RadM/1

č. 858

I.

Bere na vědomí

1. Žádost obchodní společnosti AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., ve věci nájmu pozemků a jejich
následného prodeje p.č. 857/33, p.č. 857/35, p.č. 857/24, p.č. 857/25, 857/50 a částí
pozemků p.č. 857/37, p.č. 857/12, p.č. 5306, vše v k.ú. Plzeň, za účelem zarovnání uliční
čáry v rámci stavby multifunkčního centra CORSO AMERICKÁ.
2. Usnesení ZMP č. 437 ze dne 1. 9. 2011, kterým byly schváleny Základní regulační
podmínky pro zástavbu Plzeň, Americká – Denisovo nábřeží – Sirková (Plzeň, blok
Americká – Denisovo nábřeží – Sirková), zpracované ÚKRMP v 07/2011.
3. Usnesení RMP č. 830 ze dne 31. 5. 2012, kterým bylo schváleno uzavření nájemní
smlouvy a odsouhlaseno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s obchodní
společností AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., na výše uvedené pozemky za účelem zarovnání
uliční čáry v rámci stavby multifunkčního centra CORSO AMERICKÁ.
4. Žádost občanského sdružení Kontrolní skupina.cz ze dne 4. 6. 2012 ve věci nájmu výše
uvedených pozemků za účelem instalace dočasné výstavy o historii daného místa, jeho
vývoji a o zbořeném kulturním domě v kontextu architektury 20. století v ČR.
5. Ustanovení čl. 30 odst. 10 Statutu města, dle kterého o nájmu pozemků nikoli za účelem
jejich zastavení trvalou stavbou nebo za jiným účelem omezujícím možnost budoucího
využití pozemku městem, přísluší rozhodovat orgánům městského obvodu.
6. Že, materiál byl předložen na jednání KNM RMP dne 7. 6. 2012, která nepřijala většinové
stanovisko.
7. Žádost pana Poppa ze dne 6. 6. 2012 týkající se pronájmu pozemku p.č. 857/24 v k.ú.
Plzeň za účelem provozování mobilního prodejního stánku se zeleninou a lokálními
produkty místních farmářů na Americké třídě.
II.

Trvá

na přijatém usnesení RMP č. 830 ze dne 31. 5. 2012, kterým bylo:
1. Schváleno uzavření nájemní smlouvy s obchodní společností AMÁDEUS PLZEŇ, a.s.,
IČ 28221192, se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, na pronájem pozemků p.č.
857/33, p.č. 857/35, p.č. 857/24, p.č. 857/25, p.č. 857/50 a částí pozemků p.č. 857/37, p.č.
857/12, p.č. 5306, vše v k.ú. Plzeň, za účelem zarovnání uliční čáry v souvislosti se
stavbou multifunkčního centra CORSO AMERICKÁ.
2. Odsouhlaseno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s obchodní společností
AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., IČ 28221192, se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78, na
budoucí prodej pozemků p.č. 857/33, p.č. 857/35, p.č. 857/24, p.č. 857/25, 857/50 a částí
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pozemků p.č. 857/37, p.č. 857/12, p.č. 5306, vše v k.ú. Plzeň, za účelem zarovnání uliční
čáry v souvislosti se stavbou multifunkčního centra CORSO AMERICKÁ.

III.

Nesouhlasí

1. S uzavřením nájemní smlouvy s občanským sdružením Kontrolní skupina.cz,
IČ 22877231, se sídlem náměstí Milady Horákové 1458/3, na pronájem pozemků p.č.
857/33, p.č. 857/35, p.č. 857/24, p.č. 857/25, p.č. 857/50 a částí pozemků p.č. 857/37, p.č.
857/12, p.č. 5306, vše v k.ú. Plzeň, za účelem instalace dočasné výstavy o historii daného
místa, jeho vývoji a o zbořeném kulturním domě v kontextu architektury 20. století v ČR.
2. S uzavřením nájemní smlouvy s panem Tomášem Poppem, IČ 71780271, místo podnikání
K Lávce ev.č. 3046/35, 321 00 Plzeň – Litice, na pronájem pozemku p.č. 857/24 v k.ú.
Plzeň za účelem provozování mobilního prodejního stánku se zeleninou a lokálními
produkty místních farmářů na Americké třídě.
IV.

Doporučuje

MO Plzeň 3
postupovat v souladu s bodem III. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
informovat MO Plzeň 3 o přijatém usnesení.
Termín: 20. 6. 2012
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