DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy SPRÁVY
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Správa informačních technologií města Plzně dosud užívala část areálu bývalé Reodepony
na základě smlouvy o výpůjčce č. 2015/004321 ze dne 20. 11. 2015 za účelem bezpilotního
létání.
V současné době chce tato příspěvková organizace budovat v části tohoto areálu Dronet
centrum se zázemím, a proto požádala o svěření předmětné části do své správy vedené
v příloze A zřizovací listiny. Hlavní budova, která je součástí pozemku p.č. 6380/7 k.ú. Plzeň,
je připravována v souladu s usnesením ZMP č. 508 ze dne 9. 11. 2017 pro realizaci projektu
„Technologický park DRONET – 1. etapa“, kdy bude podána žádost o dotaci z OP PIK,
Služby infrastruktury, a proto není součástí svěření tak, aby nebyly narušeny podmínky
donátora. .
Technický úřad ve svém stanovisku č.j. MMP/232181/15 ze dne 18.10.2017 souhlasí
se svěřením části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul.“
p.č. 6380/11, jehož součástí je stavba technického vybavení,
p.č. 6380/8, jehož součástí je stavba technického vybavení,
p.č. 6380/9,
p.č. 6380/4,
p.č. 6380/10 a
část pozemku p.č. 6380/1 včetně opěrné zdi, oplocení, vrat a podzemní nádrže na benzin, vše
k.ú. Plzeň.
Vzhledem k tomu, že je předmět výpůjčky součástí svěřovaného majetku, dojde k ukončení
výpůjčky dohodou, jelikož by byla příspěvková organizace v postavení obou smluvních stran.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy SPRÁVY
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci.
4. Navrhované varianty řešení
Variantní řešení nejsou navrhována.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou. Zajištění provozu nově svěřených nemovitých věcí nebude ze strany SITMP
požadováno navýšení provozního nebo investičního příspěvku nad rámec schváleného
rozpočtu.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz bod III. návrhu usnesení.

8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 1170 ze dne 29. 10. 2015.
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Pl zni
Dle závazných pravidel pro zjišťování pohledávek a závazků žadatelů při nakládání
s majetkem města se nešetří.
10. Přílohy
č. 1 – stanovisko TÚ
č. 2 – mapa s vyznačením svěření
č. 3 – letecký snímek
č. 4 – územní plán s vyznačením svěření
č. 5 – usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy

