Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 124
Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: EVID/3

č. 617

I.

Bere na vědomí

1. Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o. o zvážení možnosti darování
movitého majetku užívaného v objektu Sokolovská 54, Plzeň.
2. Žádost Úřadu městského obvodu Plzeň 1 o provedení změny smlouvy o výpůjčce č.
2005/003557 ve věci umístění odloučeného pracoviště 46. mateřské školy Plzeň, Fibichova
4, p.o.
II.

Souhlas í

1. S darováním movitého majetku – vybavení školy a školní jídelny, jehož seznam je přílohou
č. 3 tohoto usnesení a bude nedílnou součástí smlouvy, z majetku města Plzně, společnosti
Gymnázium Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., IČ 25209957, se sídlem Sokolovská
54, Plzeň.
2. S vyjmutím movitého majetku – vybavení školy a školní jídelny, jehož seznam je přílohou
č. 3 tohoto usnesení, ze správy příspěvkové organizace Bolevecká základní škola Plzeň,
nám. Odboje 18, IČ 49777581, vedeného v příloze zřizovací listiny.
III.

Schvaluje

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. 2005/003557 ze dne 9. prosince 2005, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 23. června 2006, dodatku č. 2 ze dne 21. června 2007, dodatku č. 3
ze dne 27. srpna 2008, dodatku č. 4 ze dne 3. července 2009 a dodatku č. 5 ze dne
7. února 2011 s Gymnáziem Františka Křižíka, s.r.o., IČ 25209957, se sídlem Sokolovská 54,
Plzeň, na jehož základě je vypůjčitel povinen umožnit 46. mateřské škole Plzeň, Fibichova 4,
příspěvkové organizaci, IČ 70941041, se sídlem Plzeň, Fibichova 4, bezplatné užívání části
nebytových prostorů celkem o výměře 448,47 m2 , které jsou umístěné v I. nadzemním podlaží
budovy Sokolovská 54, č.p. 1165 na pozemku p.č. 3524, k.ú. Bolevec, za účelem zřízení a
provozování zařízení pro výchovu předškolních dětí.
46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace města Plzně, je povinna
uhradit poměrnou část nákladů za spotřebované energie.
Ustanovení prvního a druhého odstavce čl. 2 dodatku č. 4 ze dne 3. července 2009 smlouvy o
výpůjčce č. 2005/003557, tj.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora

Strana 1 ze 3

Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 124
Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: EVID/3
Pokračování usn. č. 617

„Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel je povinen umožnit 78. mateřské škole Plzeň,
Sokolovská 30, příspěvkové organizaci města Plzně, se sídlem Sokolovská 30, Plzeň, IČO
70941289, bezplatné užívání části nebytových prostorů celkem o výměře 399,18 m2 , které
jsou umístěné v I. nadzemním podlaží budovy Sokolovská 54, čp. 1165 na parc.č. 3524, k.ú.
Bolevec, za účelem zřízení a provozování předškolního zařízení.
78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, příspěvková organizace města Plzně, je povinna
uhradit poměrnou část nákladů za spotřebované energie.“
se ruší v plném znění.
V čl. 1 Smluvní strany se původní název vypůjčitele „Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o.“,
nahrazuje novým názvem „Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.“
V čl. 6 Ukončení výpůjčky
- v bodě a) uplynutím doby se původní text
„…. vypůjčené nemovitosti vyklidit a vyklizené předat půjčiteli nejdéle do jednoho měsíce
po ukončení výpůjčky.“
nahrazuje textem
„…. předmět výpůjčky vyklidit a vyklizený předat půjčiteli v provozuschopném stavu
nejdéle do jednoho měsíce po ukončení výpůjčky.“
- v bodě b) dohodou se za 1. větu vkládá tento text
„Vypůjčitel je k dohodnutému datu ukončení výpůjčky povinen předmět výpůjčky vyklidit
a vyklizený předat půjčiteli v provozuschopném stavu.“
- v bodě c) odstoupením se za 2. odstavec vkládá tento text
„Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky při odstoupení vyklidit a vyklizený předat
půjčiteli v provozuschopném stavu.“
- v bodě d) výzvou se původní text
„…. vypůjčené nemovitosti vyklidit a vyklizené předat zpět půjčiteli, ….“
nahrazuje textem
„…. předmět výpůjčky vyklidit a vyklizený předat v provozuschopném stavu zpět půjčiteli,
….“
Za čl. 22 smlouvy o výpůjčce se vkládá nový čl. 23 v následujícím znění :
„Vypůjčitel bere na vědomí informační povinnost půjčitele vůči veřejnosti a souhlasí se
zveřejněním smlouvy o výpůjčce na webových stránkách města Plzně či jiným místně
obvyklým způsobem.
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Smluvní strany shodně konstatují, že touto smlouvou dle jejich právního názoru není
poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU. Vypůjčitel
bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným rozhodovat ve věcech veřejných podpor je
Evropská komise. Vypůjčitel dále bere na vědomí, že pokud Evropská komise případně
zaujme v otázce existence veřejné podpory v této smlouvě odchylné stanovisko, tj. rozhodne,
že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory a tato veřejná podpora není slučitelná
s pravidly trhu EU, je dle příslušných předpisů EU vypůjčitel povinen vrátit získanou
veřejnou podporu poskytovateli. Vypůjčitel prohlašuje, že byl s touto okolností seznámen a je
s ní srozuměn.
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou strany řešit vzájemnou dohodou. Pokud jednání
bude neúspěšné, má každá ze stran právo podat návrh u příslušného soudu.“
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změny.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit postup dle bodu II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Předložit návrh usnesení ve smyslu bodu IV. tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu
města Plzně.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Mgr. Radová
2. Zajistit realizaci dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2014
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