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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

12. 6. 2014

Uzavření dodatku ke směnné smlouvě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.
1.
2.
3.

II.

Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 431/2013, na základě kterého byla uzavřena směnná smlouva
č. 2013/004122.
Skutečnost, že převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky již není osvobozen
od daně z nabytí nemovitých věcí.
Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16. 5. 2014 o uzavření dodatku ke směnné
smlouvě č. 2013/004122 ohledně platby daně z nabytí nemovitých věcí s tím, že město
Plzeň se stane poplatníkem i za druhou smluvní stranu.
Schvaluj e

uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 2013/004122 ve věci majetkoprávního
vypořádání pozemků pod komunikacemi „ul. Rokycanská x ul. Nepomucká“ v k.ú. Černice,
k.ú. Bručná, k.ú. Hradiště u Plzně, k.ú. Lobzy, k.ú. Doubravka, uzavřené mezi městem Plzní
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56,
kterým se čl. VII. odst. 1 vypouští a nahrazuje textem „Daň z nabytí nemovitých věcí bude
uhrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Smluvní strany se dohodly, že město Plzeň se stane poplatníkem této daně i za druhou
smluvní stranu, tj. podá daňové přiznání a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.“
Ostatní smluvní ujednání směnné smlouvy č. 2013/004122 zůstávají beze změny.
III.

U kl ádá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 15. 5. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

H. Matoušová, členka RMP
30. 5. 2014
Mgr. Zvonečková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
29. 5. 2014
usnesení č: 649

