Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 018
Datum konání ZMP: 23. 6. 2016

Označení návrhu usnesení: MAJ/16
č. 376
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II.

Bere na vědomí
Uzavřenou smlouvu budoucí kupní (č. 2013/004603) na převod TDI - chodníků do majetku
města Plzně.
Žádost společnosti invelt – s.r.o. o uzavření konečné smlouvy kupní v souvislosti s výstavbou
„Dopravní napojení pozemků p. č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň
– SO 102 – Křižovatka /část chodníky/“ v k. ú. Lobzy.
Skutečnost, že v době mezi jednáním RMP a ZMP došlo k zápisu geometrického plánu, kterým
byl určen rozsah výstavby do katastru nemovitostí. Tímto geometrickým plánem byl
z pozemku p. č. 886/28, k. ú. Lobzy, oddělen pozemek p. č. 886/54, k. ú. Lobzy.
Schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi městem Plzní (jako kupujícím) a společností invelt – s.r.o. se sídlem
Rokycanská 1422/111, Plzeň, IČO 25208047 (jako prodávajícím) na převod staveb chodníků na
městském pozemku p. č. 886/54 a části městského pozemku p. č. 886/29 v k. ú. Lobzy, které byly
vybudované v rámci výstavby „Dopravní napojení pozemků p. č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici
I/26, Rokycanská tř., Plzeň – SO 102 – Křižovatka /část chodníky/“ a specifikované v kolaudačním
souhlasu vedeném pod č. j.: DSH/11852/15 ze dne 30. 9. 2015, vydaným Krajským úřadem
Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství a kolaudačním souhlasu vedeném
pod č. j. MMP/241141/15 ze dne 1. 10. 2015, vydaného Odborem stavebně správním Magistrátu
města Plzně.
Výše uvedená TDI se převádí do majetku města za smluvní kupní cenu 368 Kč, která je stanovena
jako 1 % z pořizovacích nákladů na realizaci výše uvedených staveb.
Tato výše uvedená částka bude navýšena o DPH v zákonné sazbě a bude uhrazena na účet
prodávajícího do 30 dnů po doručení daňového dokladu na MAJ MMP, který bude vystaven
společností invelt – s.r.o. nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
Zdrojem finančního krytí je rozpočet MAJ MMP.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 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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