Důvodová zpráva
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Změna usnesení ZMP č. 470/2016 a zrušení směnné smlouvy č. 2016/003586 ve věci směny
pozemků v k. ú. Doubravka mezi městem Plzní a spol. FINAPRA a.s.
2.

Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza

Na základě žádosti spol. FINAPRA a.s. o směnu pozemků parc. č. 515/58 o výměře 66 m2 ,
ostatní plocha, zeleň, 515/71 o výměře 178 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, 515/72
o výměře 74 m2 , ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Doubravka, v jejím vlastnictví za část pozemku
parc. č. 2264/19, k. ú. Doubravka, ve vlastnictví města Plzně, která navazuje na výrobní
a skladovací areál spol. Logistika Plzeň a.s., a je využívána jako parkovací plocha, byla tato
projednána v orgánech města Plzně.
KNM RMP dne 21. 6. 2016 doporučila, RMP dne 25. 8. 2016 svým usnesením č. 912 (příloha
č. 1) souhlasila a ZMP dne 8. 9. 2016 svým usnesením č. 470 (příloha č. 2) schválilo předmětnou
směnu pozemků.
Následně byla dne 8. 11. 2016 uzavřena Směnná smlouva č. 2016/003586 s účinností ke dni
jejího uveřejnění v registru smluv, tj. 24. 11. 2016.
Předmětem směny byla dle geometrického plánu č. 1931-24/2016 oddělená část pozemku parc.
č. 2264/19 o výměře 1924 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Doubravka, nově
označená parc. č. 2264/119 o výměře 208 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace.
Dle znaleckého posudku č. 1717/2016 vypracovaného znalcem p. Vladislavem Titlem, činí
administrativní cena geometricky odděleného pozemku parc. č. 2264/119 částku 253 970 Kč,
tj. cca 1221 Kč/m2 . Obvyklá cena činí 254 000 Kč, tj. 1221 Kč/m2 .
Administrativní cena pozemků parc. č. 515/58, 515/71 a 515/72, vše v k. ú. Doubravka, činí
264 740 Kč, tj. cca 833 Kč/m2 . Obvyklá cena činí 254 000 Kč, tj. 799 Kč/m2 .
Obvyklá cena pozemků dle znaleckého ocenění je totožná, směna byla navržena bez finančního
vyrovnání.
V souladu s usnesením ZMP č. 658/2016 ve věci postupu města Plzně dle nového výkladu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty podléhají převáděné pozemky dani z přidané
hodnoty v zákonné sazbě 21%. Na základě této skutečnosti byla dne 19. 1. 2017 předložena
RMP změna usnesení RMP ve věci sjednaných cen převáděných nemovitých věcí a zároveň
zrušení uzavřené Směnné smlouvy č. 2016/003586. Nyní je předkládána změna usnesení ZMP č.
470/2016 a zrušení předmětné směnné smlouvy ke schválení ZMP. Po schválení v orgánech
města Plzně bude uzavřena nová směnná smlouva a zároveň dohodou zrušena původní směnná
smlouva.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Změna usnesení ZMP č. 470/2016, zrušení směnné smlouvy č. 2016/003586.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dný c h pracov ník ů
Viz návrh usnesení.
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8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta Plzně ne bo mě s ts kých obvodů,
kte rá s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení RMP č. 912/2016.
Usnesení ZMP č. 470/2016.
Usnesení RMP ze dne 19. 1. 2017.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzn i
Ke dni 9. 1. 2017 nemá spol. FINAPRA a.s. závazky po splatnosti vůči statutárnímu městu
Plzeň.
10. Přílo hy
Příloha č. 1 – Usnesení RMP č. 912/2016.
Příloha č. 2 – Usnesení ZMP č. 470/2016.
Příloha č. 3 – Usnesení RMP ze dne 19. 1. 2017.

K dispozici u předkladatele: Směnná smlouva č. 2016/003586.
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