Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 009
Datum konání ZMP: 3. 9. 2015

Označení návrhu usnesení: MAJ/13

č. 478

I.
1.
2.

II.

Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 375 ze dne 18. 6. 2015, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě darovací na darování TDI v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům pro seniory“.
Žádost společnosti T.G., a.s. o uzavření budoucí smlouvy kupní na převod TDI za standardní
1 % z pořizovacích nákladů na TDI namísto budoucí smlouvy darovací.
Ruší

usnesení ZMP č. 375 ze dne 18. 6. 2015 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na
darování TDI v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům pro seniory“.
III.

Schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Plzní jako budoucím kupujícím a
společností T.G., a.s., se sídlem K Cihelnám 699/35a, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 45349088, jako
budoucím prodávajícím, na převod staveb TDI - komunikace a sadové úpravy na pozemcích parc.č.
1902/40, 2336/49 a 2336/2, vše k.ú. Plzeň - do majetku města Plzně, a to v souvislosti s výstavbou
„Polyfunkční dům pro seniory“ na základě pravomocného územního rozhodnutí č. 5112 ze dne
23. 4. 2012, prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí ze dne 29. 5. 2015 s nabytím právní moci dne
3. 7. 2014.
Výše uvedená TDI bude převedena do majetku města Plzně za smluvní kupní cenu 1 %
z pořizovacích nákladů na realizaci TDI, maximálně do výše 1 000 000,- Kč.
Rozsah předmětu převodu bude specifikován dle kolaudačního souhlasu a zaměření skutečného
stavu po dokončení TDI.
Součástí smlouvy budoucí kupní budou ustanovení a podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Konečné smlouvy budou předloženy ke schválení do RMP a ZMP, kde bude schváleno i svěření
nabývaného majetku.
IV.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci smluvního vztahu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2016
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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