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Uzavření dohod o zrušení smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby
2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích č. 2016/000288 na odkoupení VHI do majetku
města Plzně a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2016/000290 včetně
dodatků č. 1 k uvedeným smlouvám.
2. Skutečnost, že stavební povolení pro přebíranou VHI dosud nebylo vydáno, došlo
k podstatným změnám DSP a tím i ke změně rozsahu přebírané VHI a dále došlo ke změně
vlastnictví a parcelaci dotčených pozemků a z uvedeného důvodu je nutno původní
smlouvy o smlouvách budoucích nahradit novými.
3. Skutečnost, že RMP na svém jednání dne 22. 2. 2018 schválila uzavření nových smluv
o smlouvách budoucích pro stavbu 2x bytový dům Křimice.
II.

Schvaluj e

1. Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2016/000288 ze dne
18. 2. 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2017 uzavřené mezi městem Plzní jako
budoucím kupujícím a společností Křimická stavební s.r.o., IČ 27660150, se sídlem Praha
5, Plzeňská 157/98, jako budoucím prodávajícím.
2. Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2016/000290 ze dne
18. 2. 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2017 mezi městem Plzní jako budoucím
oprávněným, společností CORTUSA GROUP s.r.o., IČ 28019814, se sídlem Plzeň, Žitná
162, jako budoucím povinným a společností Křimická stavební s.r.o., IČ 27660150, se
sídlem Praha 5, Plzeňská 157/98, jako investorem.
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 28. 6. 2018
Zodpovídá:

H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno RMP:

H. Matoušová, členka RMP
23. 2. 2018
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, MBA, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 22. 2. 2018

P. Kokošková, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 200

