Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 107
Datum konání RMP: 27. 11. 2013

Označení návrhu usnesení: PROP/8

č. 1274

I.

Bere na vědomí

1. Záznam z jednání ze dne 22. 4. 2013 ve věci majetkoprávního vypořádání mezi ŘSD ČR
a statutárním městem Plzeň formou daru a směny pozemků.
2. Skutečnost, že hodnota daru je stanovena na základě účetní hodnoty, jelikož ŘSD ČR je
vybranou účetní jednotkou stejně jako statutární město Plzeň, proto v případě darování
(bezúplatného převodu) není zapotřebí znaleckého posudku a nabyvatel přebírá hodnotu
z účetnictví dárce.
3. Skutečnost, že na pozemku p.č. 10563/4, k.ú. Plzeň, je evidováno věcné břemeno úplatné
– zřizování a provozování vedení podzemní veřejné telekomunikační sítě dle rozsahu GP
ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s., věcné břemeno úplatné – zřizování a
provozování vedení podzemní telekomunikační sítě dle rozsahu GP ve prospěch
MAXPROGRES, s.r.o. Dále, že se na darovaných pozemcích nachází nespecifikované
inženýrské sítě. V případě převodu pozemků z vlastnictví města Plzně do majetku ČR –
ŘSD ČR, bude uzavřena smlouva o zřízení úplatného věcného břemene samostatným
smluvním vztahem, a to po provedení vkladového řízení darovací smlouvy. Smlouva o
zřízení úplatného věcného břemene bude uzavřena Technickým úřadem MMP.
4. Skutečnost, že smlouva darovací podléhá schválení Ministerstvem financí ČR,
prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR.
II.

Souhlasí

1. S darováním níže uvedených pozemků pod tělesy komunikací I. třídy a to:
úsek Jízdecká – Tyršova ulice:
- p.č. 10563/37 o výměře 14 029 m2, ostatní plocha - silnice, k.ú. Plzeň,
- p.č. 10563/35 o výměře 5 467 m2, ostatní plocha – silnice, k.ú. Plzeň, který byl
geometricky oddělen z pozemku p.č. 10563/4, k.ú. Plzeň, na základě geometrického
plánu č. 9590-15/2013.
Darovací smlouva bude uzavřena mezi městem Plzní jako dárcem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 00, IČ 65993390,
jako obdarovaným.
Hodnota daru dle účetních hodnot činí celkem 10 376 042,90 Kč. Daň bude hrazena dle
zákona.
Ve smlouvě darovací bude ujednání, že strany berou na vědomí a akceptují existující
veřejné sítě uložené v darovaných pozemcích.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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2. Se záměrem zřídit úplatné věcné břemeno na p.č. 10563/35 (který vznikl z pozemku
p.č. 10563/4) a p.č. 10563/37, oba k.ú. Plzeň, a to Smlouvou o zřízení věcného břemene
ve prospěch města Plzně jako práva umístění zatím nespecifikovaných inženýrských sítí
apod., a to v nezbytně nutném rozsahu, a to na dobu existence těchto staveb.
Věcná břemena budou zřízena úplatně za jednorázovou finanční úplatu 10 000,- Kč, která
bude navýšena o DPH stanovenou v zákonné výši – dle platného metodického pokynu pro
činnost Správ ŘSD ČR. Povinným z věcného břemene bude každý vlastník pozemku p.č.
10563/35 a p.č. 10563/37, oba k.ú. Plzeň. Věcná břemena budou zřízena po převodu
darovaných pozemků a po zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit dar a záměr v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
zajistit předložení návrhu usnesení k projednání v ZMP dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 12. 12. 2013
Zodpovídá: Mgr. Kylarová
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