Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 123
Datum konání RMP: 15. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: MAJ/12

č. 507

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 124/2013, na základě kterého byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
kupní č. 2013/001503 a smlouva o smlouvě budoucí směnné č. 2013/001510.
2. Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvě
č. 2013/001503 a č. 2013/001510, jejichž předmětem je změna termínu uzavření konečné
kupní smlouvy a konečné směnné smlouvy.
II.

Souhlasí

1. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2013/001503 ve věci
převodu technické a dopravní infrastruktury do majetku města Plzně v souvislosti
s komunikačním řešením úprav vjezdu do podzemního parkingu návštěvníků OC Centrum
Doubravka, Plzeň uzavřené mezi městem Plzní jako budoucím kupujícím a
Západočeským konzumním družstvem Plzeň, IČ 00031976, se sídlem v Plzni,
Poděbradova 31, PSČ 301 00, jako budoucím prodávajícím, kterým se termín pro uzavření
kupní smlouvy v prvním odstavci čl. V. Další ujednání „31. 12. 2015“ nahrazuje novým
termínem „31. 12. 2017“.
Ostatní smluvní ujednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2013/001503 ze dne
18. 6. 2013 zůstávají beze změny.
2. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné č. 2013/001510 ve věci
směny pozemků v k.ú. Doubravka uzavřené mezi městem Plzní a Západočeským
konzumním družstvem Plzeň, IČ 00031976, se sídlem v Plzni, Poděbradova 31, PSČ
301 00, kterým se termín pro uzavření směnné smlouvy v prvním odstavci čl. V. Další
ujednání „31. 12. 2015“ nahrazuje novým termínem „31. 12. 2017“.
Ostatní smluvní ujednání smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 2013/001510 ze dne
18. 6. 2013 zůstávají beze změny.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit dodatky č. 1 dle bodu II. tohoto usnesení.

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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Ukládá

tajemnici MMP
zajistit předložení návrhu usnesení dle bodu II. tohoto usnesení k projednání do ZMP.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Ing. Hasmanová

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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