ZMP 12. 6. 2014 – OSI/2
Příloha č. 6
Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 99
Datum konání RMP: 12. 9. 2013

Označení návrhu usnesení: OSI/1
č. 922

I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci stanovení výše nájemného pro rok 2014 z pronájmu
vodohospodářské infrastruktury společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
II.

Schvaluje

nájemné z pronájmu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2014 společnosti VODÁRNA
PLZEŇ, a.s., IČ 25205625, sídlo Plzeň, Malostranská 2, PSČ 317 68, ve výši 447 716 236,Kč bez DPH, přičemž rozdělení této částky nájemného dle Platebního mechanismu, který je
obsažen v příloze č. 11 Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
činí pro sekci pitné vody 207 861 938,- Kč bez DPH a pro sekci odpadní vody 239 854 298,Kč bez DPH. Formou věcného plnění nájemného (naturální nájemné) je nájemce povinen
uhradit 30 % nájemného, tj. 134 314 871,- Kč bez DPH. K těmto částkám bude připočtena
příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů.
Nájemné za rok 2014 je nájemce povinen uhradit pronajímateli v následujících termínech a
výších: (K částkám bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů.)
V penězích:
k 25. dubnu 2014
k 25. červenci 2014
k 25. říjnu 2014
k 25. lednu 2015

78 350 341,- Kč bez DPH,
78 350 341,- Kč bez DPH,
78 350 341,- Kč bez DPH,
78 350 342,- Kč bez DPH.

Formou věcného plnění nájemného:
do 30. června 2014 min. 26 862 974,- Kč bez DPH,
do 30. září 2014
min. 40 294 461,- Kč bez DPH,
do 31. prosince 2014 bude provedeno a předáno pronajímateli věcné plnění v hodnotě
rovnající se rozdílu mezi naturálním nájemným pro rok 2014 a
hodnotou věcného plnění, předaného pronajímateli do 30. září 2014.
Nedosáhne-li věcné plnění, realizované nájemcem v průběhu kalendářního roku, celkové výše
naturálního nájemného, stanoveného pro daný kalendářní rok, doplatí nájemce rozdíl
v penězích, a to nejpozději do 25. ledna následujícího kalendářního roku.

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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Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 99
Datum konání RMP: 12. 9. 2013
III.

Označení návrhu usnesení: OSI/1
Pokračování usn. č. 922

Ukládá

tajemnici MMP
zajistit sdělení vlastníka provozovateli ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013
Zodpovídá: Ing. Soukup

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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