Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 019
Datum konání ZMP: 8. 9. 2016

Označení návrhu usnesení: MAJ/8

č. 464

I.
1.

2.

3.

II.

Bere na vědomí
Nabídku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ 25220683, Denisovo nábřeží
920/12, Plzeň, PSČ 301 00 (dále jen PMDP, a.s.), na výkup pozemku parc. č. 6281/1 o výměře
10 331 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha, zaps. na LV č. 10060 pro k. ú. Plzeň
z vlastnictví společnosti PMDP, a.s. do vlastnictví města Plzně.
Usnesení RMP ze dne 25. 8. 2016, kterým bylo odsouhlaseno řešení této transakce formou
kupní smlouvy a snížení základního kapitálu společnosti PMDP, a.s. odpovídající výši kupní
ceny pozemku a jejich vzájemného zápočtu.
Skutečnost, že v důsledku navrhovaného a schváleného snížení základního kapitálu PMDP, a.s.
dojde ke změně jejich stanov, a to v článcích 2 - „Základní kapitál a akcie“ a 7 – „Počet hlasů
spojených s jednou akcií a způsob hlasování,“ uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Schvaluje

Snížení základního kapitálu společnosti PMDP a.s. v rozsahu jmenovité hodnoty 42 000 kusů
akcií společnosti, tj. o celkovou částku 42 000 000 Kč (z částky 1 015 014 000 Kč na částku
973 014 000 Kč), a to úplatným vzetím 42 000 kusů akcií z oběhu na základě veřejného návrhu
smlouvy jedinému akcionáři dle ustanovení § 532 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 1 000 Kč.
Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři – městu Plzeň ve
formě peněžitého plnění a bude použita k započtení pohledávky PMDP, a.s. vůči městu na
úhradu kupní ceny dle bodu II.3 tohoto usnesení.
O snížení základního kapitálu rozhodne RMP v působnosti valné hromady PMDP, a.s. dle
postupu upraveného v zákoně o obchodních korporacích.
2. Změnu stanov PMDP, a.s. uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení.
3. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní jako kupujícím a společností PMDP, a.s. jako
prodávajícím na odkoupení pozemku parc. č. 6281/1 o výměře 10 331 m2 , ostatní plocha,
manipulační plocha, zaps. na LV č. 10060 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně za smluvní
kupní cenu 42 000 000 Kč, tj. cca 4 100 Kč/m2 , a to včetně všech součástí, příslušenství a sítí
nacházejících se na pozemku, tj. venkovního osvětlení v počtu 16 ks vč. sloupů a elektrických
rozvodů s nimi souvisejících, oplocení vč. podezdívky a dešťové kanalizace.
Kupní cena bude splatná do 60 dnů od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti
PMDP, a.s. dle bodu II.1 tohoto usnesení nejpozději do 31. 10. 2017.
1.

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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Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o
dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
4. Uzavření dohody o započtení pohledávek, na jejímž základě bude proveden vzájemný zápočet
pohledávky města Plzně z finančního plnění vyplývajícího ze snížení základního kapitálu
společnosti PMDP, a.s. dle bodu II.1 tohoto usnesení a pohledávky společnosti PMDP, a.s. na
úhradu kupní ceny dle smlouvy o převodu nemovité věci dle bodu II.3 tohoto usnesení.
K započtení pohledávek dojde 60. den ode dne účinnosti snížení základního kapitálu
společnosti PMDP, a.s.
III.
1.

Ukládá
Tajemníkovi MMP
a) předložit přijaté usnesení k projednání RMP v působnosti valné hromady společnosti
PMDP, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 27. 10. 2016
Zodpovídá: Ing. Složil
b) informovat předsedu představenstva PMDP, a.s. o přijatém usnesení.
Termín: 14. 9. 2016
Zodpovídá: Ing. Složil

2.

Radě města Plzně
a) zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu II.3 tohoto usnesení za předpokladu, že RMP
v působnosti valné hromady společnosti PMDP, a.s. schválí postup dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Hasmanová
b) zajistit uzavření dohody o započtení pohledávek dle bodu II.4 tohoto usnesení za
předpokladu, že RMP v působnosti valné hromady společnosti PMDP, a.s. schválí postup
dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: H. Matoušová
Ing. Kuglerová
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