Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. 6. 2014

ÚKEP / 3

N ÁV RH USN ESEN Í
Č.: ……
ze dne:
12. 6. 2014
Ve věci:
Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015.
Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

-

přijaté usnesení RMP č. 42 ze dne 24. 1. 2013 a usnesení ZMP č. 2 ze dne 24. 1.
2013 ve věci způsobu provozování a správy vodohospodářské infrastruktury města
Plzně po roce 2015;

-

předloženou důvodovou zprávu ve věci dopadu změny daňové legislativy na zajištění
způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po
roce 2015.

II.

S ch v a l u j e

do doby existence rizika z důvodu změny podmínek osvobození od daně z nabytí
nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve výši cca 320 mil. Kč
odložit rozhodnutí o vkladu vodohospodářského majetku podle kombinovaného modelu
do společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
III.

U kl ádá

Radě města Plzně
1. Jednat o změně právní úpravy osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí
v koordinaci kroků se Svazem měst a obcí, jež se dotýká transakcí měst a obcí, jejich
součástí jsou převody majetku obcí do vlastnictví obcemi vlastněných nebo
zřizovaných právnických osob.
Termín: 31. 12. 2015
2. Předložit ke schválení v orgánech města zahájení zadávacího řízení na poskytnutí
úvěru k zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s.
Termín: 4. 9. 2014
3. Podávat vždy na 1. zasedání ZMP následující po konci pololetí průběžné
informativní zprávy o pokroku při realizaci výše uvedených úkolů.
Termín:
30. 9. 2014 kontrolní
Zodpovídá: p. primátor
31. 1. 2015 kontrolní
M. Zrzavecký
30. 9. 2015 kontrolní
Ing. Beneš
Ing. Kuglerová
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Zprávu předkládá:

Mgr. M. Baxa, primátor

Zprávu zpracoval dne:

Ing. Václav Koubík, ÚKEP MP
29. 5. 2014
Ing. Erich Beneš,
ředitel ÚKEP MP

Schůze ZMP se zúčastní:

Obsah zprávy projednán s: Mgr. Martinem Baxou,
primátorem
Martinem Zrzaveckým,
náměstkem primátora
Ing. Miloslavem Šimákem,
náměstkem primátora
Mgr. Pavlem Šindelářem,
náměstkem primátora
Ing. Hanou Kuglerovou,
ředitelkou EÚ MMP

souhlasí

Ing. Miloslavem Soukupem,
vedoucím OSI MMP

souhlasí

JUDr. Dominikem Tomáškem,
vedoucím PO MMP
Mgr. Bělou Zelenkovou,
vedoucí KP

souhlasí
souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Projednáno v RMP:
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dne: 29. 5. 2014

č. usn.: 582

