Zastupitelstvo města Plzně dne:

2. 2. 2017

MAJ/11

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

2. 2. 2017

Změna usnesení ZMP č. 470/2016 a zrušení Směnné
č. 2016/003586 ve věci směny pozemků v k. ú. Doubravka.

smlouvy

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

Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 470/2016, kterým byla schválena směna pozemků v k. ú. Doubravka
mezi městem Plzní a spol. FINAPRA a.s.
Usnesení ZMP č. 658/2016 ve věci postupu města Plzně v souladu s novým výkladem
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nutnost navýšení cen směňovaných
pozemků o DPH v zákonné sazbě.

II.
Mění
usnesení ZMP č. 470 ze dne 8. 9. 2016 ve věci směny pozemků v k. ú. Doubravka mezi
městem Plzní a spol. FINAPRA a.s. tak, že v bodě II. Schvaluje, ruší text v odstavci třetím
„Cena pozemků o celkové výměře 318 m2 činí 254 000 Kč, tj. 799 Kč/m2 , tato cena je cenou
sjednanou.“
a nahrazuje jej novým textem „Smluvní cena pozemků o celkové výměře 318 m2 činí 254 000
Kč, tj. 799 Kč/m2 , (cena obvyklá) + DPH v zákonné sazbě 21%, tj. smluvní cena pozemků
s DPH činí 307 340 Kč.“,
a dále ruší text v odstavci pátém „Cena pozemku činí 254 000 Kč, tj. 1221 Kč/m2 , tato cena je
cenou sjednanou.“
a nahrazuje jej novým textem „Smluvní cena pozemku činí 254 000 Kč, tj. 1221 Kč/m2 (cena
obvyklá) + DPH v zákonné sazbě 21%, tj. smluvní cena pozemků s DPH činí 307 340 Kč.“
Ostatní části usnesení ZMP č. 470 ze dne 8. 9. 2016 zůstávají beze změny.
III.
S ch v a l u j e
zrušení Směnné smlouvy č. 2016/003586 ze dne 8. 11. 2016 dohodou smluvních stran.
IV.

U kl ádá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. a III. tohoto usnesení.
Termín: 20. 6. 2017
Zodpovídá: H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

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

H. Matoušová, členka RMP
19. 1. 2017
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
od 12. 1. 2017 po dobu 15 dnů
19. 1. 2017

Mgr. Zvonečková, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 52

