Zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014
MAJ/6

Rozhodnutí ve věci uzavření dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí na TDI a smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřených s Ing. Krátkým v souvislosti
se stavbou: „Polyfunkční dům Belánka“ na pozemcích p.č. 6544/1, p.č. 6544/4, p.č.
6544/5, p.č. 6544/6, p.č. 6544/7 a p.č. 10447, vše v k.ú. Plzeň, z důvodu prodloužení
termínu dokončení stavby a dalších ujednání

KNM doporučuje RMP:
1.
Souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2012/002297 ze
dne 13. 6. 2012 na koupi TDI – napojení komunikace Zámečnické, rozšíření chodníku při
Klatovské tř. a veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 6544/1, 6544/4, 6544/5, 6544/6 a
10447, vše v k.ú. Plzeň, uzavřené mezi městem Plzní jako kupujícím a panem Ing. Janem
Krátkým, r.č. 680310/XXXX, trvale bytem Plzeň, U Hvězdárny 27, jako budoucím
prodávajícím, z důvodu změny termínu dokončení stavby: „Polyfunkční dům Belánka“ a
dalších ujednání:
1) v článku I. SMLUVNÍ STRANY se původní označení budoucího kupujícího: „Ing. Jan
Krátký, rodné číslo 680310/XXXX, bytem Plzeň, U Hvězdárny 27, PSČ 326 00“
nahrazuje novým zněním: „Belánka real s.r.o., IČ 027 53 251, se sídlem Na Roudné
443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň“
2) v článku V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ se v prvém odstavci text „nejpozději však do 30. června
2015“
nahrazuje novým zněním „nejpozději však do 30. června 2018“
3) v článku VI. SMLUVNÍ POKUTA se ve druhém odstavci text „nejpozději však do 30.
června 2015“
nahrazuje novým zněním „nejpozději však do 30. června 2018“.
2.
Souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě č. 2012/002298 ze dne 12.
6. 2012 o zřízení věcného břemene strpění umístění podzemních garáží na částech pozemků
parc.č. 6544/1,6544/5, 6544/6 v k.ú. Plzeň uzavřené mezi městem Plzní jako budoucím
povinným a panem Ing. Janem Krátkým, 680310/XXXX, trvale bytem Plzeň, U Hvězdárny
27, jako budoucím oprávněným, z důvodu změny termínu dokončení stavby: „Polyfunkční
dům Belánka“ a dalších ujednání:
1) v článku I. SMLUVNÍ STRANY se původní označení budoucího kupujícího: „Ing. Jan
Krátký, bytem U Hvězdárny 27, Plzeň, PSČ 326 00, rodné číslo 680310/XXXX“
nahrazuje novým zněním: „Belánka real s.r.o., IČ 027 53 251, se sídlem Na Roudné
443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň“
2) v článku III. ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE se v předposledním odstavci text
„nejpozději do 30. 6. 2015“
nahrazuje novým zněním „nejpozději do 30. 6. 2018“
3) v článku VI. SMLUVNÍ POKUTA se v prvním odstavci text „povinnost uzavřít do 30. 6.
2015“
nahrazuje novým zněním „povinnost uzavřít do 30. 6. 2018“.
Souhlasí 8

