Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 008
Datum konání ZMP: 18. 6. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/19

č. 376
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Bere na vědomí
Uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách kupních na převod TDI se společností pozemky
Dolní Vlkýš, s.r.o., a to č. 2013/003212 pro stavbu „22RD Malesice –Vlkýš, obytná zóna“ a
č. 2014/001510 pro stavbu „Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 295, 333, 334, 3/1 v k.ú.
Dolní Vlkýš“.
Komisionářskou smlouvu uzavřenou mezi manželi Ing. Markem a Kateřinou Krskovými
(komitenti) a společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. (komisionář). Předmětem smlouvy je
závazek komisionáře, že za podmínek sjednaných ve smlouvě zařídí vlastním jménem pro
komitenta na jeho účet realizaci staveb uvedených v předchozím bodě.
Žádost společnosti pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. a manželů Ing. Marka a Kateřiny Krskových o
postoupení výše uvedených budoucích smluv na manžele Krskovi.
Schvaluje

postoupení práv a povinností ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2013/003212 pro stavbu
„22RD Malesice – Vlkýš, obytná zóna“ (na chodníky, komunikaci vč. odvodnění dešťová
kanalizace, veřejné osvětlení, zeleň) a Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2014/001510 pro
stavbu „Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 295, 333, 334, 3/1 v k.ú. Dolní Vlkýš“ (na
stávající místní komunikaci obce včetně odvodnění komunikace a rozšíření veřejného osvětlení),
budoucího prodávajícího společnosti pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o., IČ 29161746, se sídlem U Parku
183/9, Plzeň, PSČ 301 00, na manžele Ing. Marka Krska, r.č. 680114/XXXX, bytem Čermákova
2484/52, Plzeň, PSČ 301 00 a paní Kateřinu Krskovou, r.č. 705216/XXXX, bytem U Parku 183/9,
Plzeň, PSČ 318 00, v souladu s § 1895 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
informovat společnost pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. a manžele Ing. Marka a Kateřinu Krskovi dle
bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2015
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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