Důvodová zpráva
1. Náze v problé mu a je ho charakte ris t ika
Uzavření dohod o zrušení smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby 2x bytový dům
Křimice, investor Křimická stavební s.r.o.
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
STAV MMP vydal dne 17. 7. 2015 územní rozhodnutí č. 5836 o umístění stavby 2x bytový
dům Křimice pro investora - společnost Křimická stavební s.r.o. (dále jen investor).
Na základě usnesení ZMP č. 45/2016 (viz příloha č. 1) uzavřel MAJ v roce 2016 smlouvy
o smlouvách budoucích na převod vodovodního a kanalizačního řadu (dále jen VHI)
na pozemcích parc. č. 1097/115, 1097/150 a 1097/38, vše v k. ú. Křimice a o zřízení
služebnosti umístění VHI ve prospěch města. V roce 2017 byly uzavřeny dodatky
k uvedeným smlouvám budoucím ve věci prodloužení termínu na základě usnesení ZMP
č. 410/2017 (viz příloha č. 1).
Vzhledem k tomu, že stavební povolení pro VHI dosud nebylo vydáno, došlo ke změně DSP a
tím i ke změně rozsahu přebírané VHI a dále došlo ke změně vlastnictví a parcelaci dotčených
pozemků, je třeba původní smlouvy o smlouvách budoucích nahradit novými. Stavba byla
zahájena. Územní rozhodnutí je v platnosti. Bytové domy jsou zkolaudovány.
RMP na svém jednání dne 22. 2. 2018 schválila uzavření nových smluv o smlouvách
budoucích a doporučila ZMP schválit uzavření dohod o zrušení starých smluv o smlouvách
budoucích.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Uzavření dohod o zrušení smluv o smlouvách budoucích v souvislosti se stavbou 2x bytový
dům Křimice.
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4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Fina nč n í nároky ře š e ní a možnos t i finanč n ího krytí
Toto řešení žádné finanční nároky nepřináší.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Viz návrh usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení RMP ze dne 22. 2. 2018.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Ke dni 17. 1. 2018 nemá investor evidovány žádné pohledávky po splatnosti vůči městu Plzni.
10. Přílo hy
Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 45/2016 a č. 410/2017,
příloha č. 2 – mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek,
příloha č. 3 – usnesení RMP ze dne 22. 2. 2018.
Přílohy u předkladatele: smlouvy o smlouvách budoucích včetně dodatků č. 1.

