Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Zrušení usnesení ZMP č. 699/2004 ve věci směny pozemků s TJ SLOVAN Spoje
Plzeň a usnesení ZMP č. 240/2005 ve věci uzavření trojstranné dohody mezi městem Plzní,
TJ SLOVAN Spoje Plzeň a společností AVERSEN ENTERPRIES LIMITED.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Z důvodu potřeby zajištění majetkoprávního vypořádání pro stavbu „Prodloužení
tramvajové trati na Borská pole“ a „I/27 Tyršův sad – Sukova, 2. stavba“ bylo v minulosti
přijato několik usnesení RMP a ZMP, která souvisela s TJ SLOVAN Spoje Plzeň, vlastníkem
pozemků v k.ú. Plzeň dotčených výše uvedenými stavbami.
Po komplikovaných několikaletých jednáních bylo přijato usnesení ZMP č. 624/2011
(příloha č. 1), na jehož základě byly s TJ SLOVAN Spoje Plzeň uzavřeny smlouvy
o smlouvách budoucích směnné č. 2012/00153 a darovací č. 2012/000152. Všechna ostatní
usnesení se stala nadbytečná, a proto je navrhováno jejich zrušení.
RMP svým usnesením ze dne 10. 1. 2013 (příloha č. 2) zrušila usnesení RMP
č. 1022/2004, 505/2005 a 930/2005 a doporučila ZMP zrušit usnesení ZMP č. 699/2004 a
240/2005.
3. Předpokládaný cílový stav
Zrušení usnesení ZMP č. 699/2004, 240/2005.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve přijatá usn es ení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP ze dne 10. 1. 2013,
usnesení ZMP č. 699/2004, 240/2005, 624/2011.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nebylo zjišťováno.
10.

Přílohy
Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 699/2004, 240/2005, 624/2011
Příloha č. 2 – usnesení RMP ze dne 10. 1. 2013
Příloha k dispozici u předkladatele: smlouva o smlouvě budoucí směnné
č. 2012/00153 a darovací č. 2012/000152

