Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 83
Datum konání RMP: 24. 8. 2017

Označení návrhu usnesení: MAJ/11

č. 910

I.

Bere na vědomí

1. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 2011/000708 na odkoupení TDI do majetku města
Plzně a smlouvu o smlouvě budoucí směnné č. 2011/000703.
2. Zápis z jednání ze dne 27. 6. 2017, na němž bylo konstatováno, že z důvodu složitosti
případu a pracnosti všech úkonů nebude možno stihnout termín pro uzavření konečných
smluv do 12 měsíců od vydání posledního kolaudačního souhlasu a proto je třeba tento
termín prodloužit na 24 měsíců.
II.

Souhlasí

1. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2011/000708 ze dne
26. 4. 2011 mezi městem Plzní jako budoucím kupujícím a společností InterCora – Bory,
s.r.o., IČ 26118360, se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, jako budoucím prodávajícím.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro uzavření konečné smlouvy, a to tak, že:
v článku V. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY se v prvním odstavci
text:
„ …do dvanácti měsíců…….“
nahrazuje textem:
„… do čtyřiadvaceti měsíců…….“
v článku VII. SMLUVNÍ POKUTA se ve druhém odstavci text:
„ …do dvanácti měsíců …….“
nahrazuje textem:
„… do čtyřiadvaceti měsíců…….“
Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2011/000708 ze dne 26. 4. 2011
zůstávají beze změny. Smluvní pokuty sjednané v citované smlouvě o smlouvě budoucí
zůstávají v platnosti a vztahují se k nově sjednanému termínu.
2. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 2011/000703 ze dne
26. 4. 2011 mezi městem Plzní a společností InterCora – Bory, s.r.o., IČ 26118360, se
sídlem Plzeň, Lochotínská 18. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro uzavření
konečné smlouvy, a to tak, že:
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v článku VI. se v prvním odstavci text:
„ …do 12 měsíců …….“
nahrazuje textem:
„… do 24 měsíců…….“
Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 2011/000703 ze dne
26. 4. 2011 zůstávají beze změny.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření dodatků dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 7. 9. 2017
Zodpovídá: Ing. Hasmanová
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