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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

8. 11. 2012

Bezúplatný převod stavebních objektů a pozemků v k.ú. Černice z
majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Dešťová kanalizace SO 301 může sloužit v majetku Plzeňského kraje
výhradně k odvodnění komunikace, v majetku města lze kanalizaci využít pro
odvodnění dešťových vod z lokality výstavby obytné zóny Plzeň – Černice, a
to na základě Generelu odvodnění města Plzně.
Majetkové i technické předání stavby SO 301 je dle smlouvy o smlouvě
budoucí darovací č. 2011/000226 ze dne 15. 4. 2011 podmínkou k převodu
části silnice první třídy I/20, která bude převedena do sítě místních
komunikací, z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku města Plzně.

2.

II.

Schvaluje

1.

Uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Plzní (jako
obdarovaným) a Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301
00, IČ 70890366 (jako dárcem), a to na stavební objekty v k.ú. Černice:

- dešťová kanalizace SO 301 na pozemcích p.č. 1454/17, 1455/1, 1489/1, 1489/4,
1506/1, 1507/1, 1507/5, 1623/1, 1885/1,2, 1916/4,7,8, 1923/1, 1931/1,2,3,64,69,78
k.ú. Černice
- retenční nádrž SO 320 na pozemcích p.č. 1503/5, 1503/6, 1505/3, 1507/2 k.ú.
Černice
Celková hodnota daru dle evidence správce majetku Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje činí 31 423 120,- Kč.
Statutární město Plzeň bude předmět daru užívat pouze ve veřejném zájmu, a to tak,
že bude sloužit výhradně k odvedení dešťových vod z lokality výstavby obytné zóny
Plzeň - Černice, a to v souladu s Generelem odvodnění města Plzně, a v případě, že
jej převede smlouvou na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je
povinno zaplatit Plzeňskému kraji částku ve výši 100% z hodnoty majetku v době
převodu. Kontrolu dodržování této podmínky si může vyžádat Plzeňský kraj
popřípadě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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2.

Uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Plzní (jako
obdarovaným) a Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301
00, IČ 70890366 (jako dárcem), a to na pozemky v k.ú. Černice:

p.č. 1503/5 o výměře 65 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č. 1503/6 o výměře 172 m2, ostatní plocha, jiná plocha
p.č. 1505/3 o výměře 5397 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé
p.č. 1507/2 o výměře 283 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Celková hodnota daru dle evidence správce majetku Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje činí 2 895 129,- Kč.
Statutární město Plzeň bude předmět daru užívat pouze ve veřejném zájmu, a to tak,
že bude sloužit výhradně k odvedení dešťových vod z lokality výstavby obytné zóny
Plzeň - Černice, a to v souladu s Generelem odvodnění města Plzně, a v případě, že
jej převede smlouvou na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je
povinno zaplatit Plzeňskému kraji částku ve výši 100% z hodnoty majetku v době
převodu. Kontrolu dodržování této podmínky si může vyžádat Plzeňský kraj
popřípadě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvních vztahů v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2013
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
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H. Matoušová, členka RMP
24. 10. 2012
L. Koutníková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
dne 23. 10. 2012
č. usnesení: 1393

