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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

8. 3. 2018

Prodloužení termínu na uzavření konečné smlouvy v rámci stavby
Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, První developerská s.r.o.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí č. 2015/004119 na převod vodovodních řadů a
protihlukových stěn do majetku města Plzně uzavřenou se společností První developerská
s.r.o. v souvislosti se stavbou Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň.
2. Žádost společnosti První developerská s.r.o. o prodloužení termínu na uzavření konečné
smlouvy.
II.

Schvaluj e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2015/004119 ze dne
27. 10. 2015 mezi městem Plzní jako budoucím kupujícím a společností První developerská
s.r.o., IČ 26373220, se sídlem Praha, Staroměstské náměstí 603/15, jako budoucím
prodávajícím. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro uzavření konečné smlouvy, a to
tak, že:
v článku V. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY se v prvním odstavci text:
„…nejpozději do 10 měsíců od obdržení písemné výzvy…“
nahrazuje textem:
„…nejpozději do 24 měsíců od obdržení písemné výzvy …“
v článku VII. SMLUVNÍ POKUTA se ve druhém odstavci text:
„ …a to vše ve sjednané lhůtě 10 měsíců od obdržení výzvy …….“
nahrazuje textem:
„…a to vše ve sjednané lhůtě 24 měsíců od obdržení výzvy …….“
Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2015/004119 ze dne 27. 10. 2015,
zůstávají beze změny.
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: 199

