STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
Stručný obsah: Celkem se jedná o 2 případy žádostí o pronájem pozemků. V prvém případě se
jedná o projednání žádosti o pronájem části pozemku manželům, kteří ho mají zájem využít na
zahradu pro relaxaci rodiny. Roční nájemné by činilo 1 100,- Kč. Ve druhém případě se jedná
o projednání žádosti o pronájem části pozemku manželům, kteří ho chtějí využít pro napojení
garáže na komunikaci. Roční nájemné by činilo 1 050,- Kč.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádostí

Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 24/1, k. ú. Horní Růžodol, o výměře 110 m2, za účelem
využití na zahradu pro relaxaci rodiny, na dobu neurčitou, za roční nájemné 1 100,- Kč pro
manžele [osobní údaj odstraněn] (nar.: [osobní údaj odstraněn] 1986) a [osobní údaj
odstraněn] (nar.: [osobní údaj odstraněn] 1991), oba bytem [osobní údaj odstraněn] , 460
06 Liberec VI - Rochlice;
2. pronájem části pozemku p. č. 142/1, k. ú. Starý Harcov, o výměře 30 m2, za účelem
napojení garáže na komunikaci, na dobu neurčitou, za roční nájemné 1 050,- Kč pro
manžele [osobní údaj odstraněn] (nar.: [osobní údaj odstraněn] 1956) a [osobní údaj
odstraněn] (nar.: [osobní údaj odstraněn] 1969), oba bytem [osobní údaj odstraněn] , 460
15 Liberec XV - Starý Harcov
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V prvém případě se jedná o projednání žádosti o pronájem části pozemku manželům [osobní údaj
odstraněn] kteří ho mají zájem využít na zahradu pro relaxaci rodiny. Roční nájemné by činilo 1 100,- Kč. Ve
druhém případě se jedná o projednání žádosti o pronájem části pozemku manželům, kteří ho chtějí
využít pro napojení garáže na komunikaci. Roční nájemné by činilo 1 050,- Kč. Celkem jsou k projednání
2 případy.

Přílohy:
pronájem pozemků - 2 případy
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PRONÁJEM POZEMKŮ

(2 případy)

1.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Manželé
pro relaxaci rodiny.

žádají o pronájem části pozemku, kterou mají zájem využít na zahradu

Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Horní Růžodol

pozemek p. č. 24/1 - část

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu

: ostatní plocha
:: pronájem pozemku
: využití na zahradu
: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého
zarostlý pozemek
: ne
: ne
: NOZ § 2201 - nájemné
: 28. 6. 2017 – 17. 7. 2017

závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava
zveřejněno

cena dle interního předpisu: 10,-Kč/m²/rok

Roční nájemné celkem:
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

výměra: cca 110 m2

1 100,- Kč

31. 5. 2017
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas
OS: souhlas
SK: souhlas
EP: souhlas – v případě kácení dřevin, bude tento záměr konzultován s odborem ekologie a
veřejného prostoru. Žadatel je povinen dodržovat vyhlášku o veřejném pořádku, vzniklý
odpad bude uklizen na jeho náklady.
ZP: souhlas
OD: souhlas
SU: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje
pronájem části pozemku p. č. 24/1, k. ú. Horní Růžodol.
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2.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Manželé
žádají o pronájem části pozemku, kterou využijí pro napojení garáže na komunikaci. Manželé
v minulosti opakovaně žádali o prodej předmětné části pozemku,
prodej však nebyl schválen.

Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Starý Harcov

pozemek p. č. 142/1 - část

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu

: ostatní plocha
:: pronájem pozemku
: využití části pozemku pro napojení garáže na komunikaci
: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého
pruh zeleně podél komunikace

závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava
zveřejněno

: ano – ale ne na této části pozemku
: ne
: NOZ § 2201 - nájemné
: 28. 6. 2017 – 17. 7. 2017

cena dle interního předpisu: 35,-Kč/m²/rok

Roční nájemné celkem:
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

výměra: cca 30 m2

1 050,- Kč

31. 5. 2017
HA: souhlas – tento souhlas není souhlasem se stavbou garáže na pozemku p. č. 142/73,
k. ú. Starý Harcov
SR: souhlas
SM: souhlas – upozornění, že v případě zřízení nemovitosti je třeba žádat o vyjádření správce veřejného osvětlení na předmětném pozemku je umístěn kabel veřejného osvětlení
EP: nesouhlas – doporučujeme prodej
OS: souhlas
SK: souhlas
ZP: souhlas – upozorňujeme, že se na pozemku nachází vodovodní řad a kanalizační stoka
provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., k případné stavbě,
zařízení, činnosti na daném pozemku, si bude muset stavebník zažádat o vyjádření
provozovatele kanalizační a respektovat ochranné pásmo sítě
OD: souhlas – pozemek p. č. 142/1 je pozemek místní komunikace. Připojení sousední nemovitosti se řídí § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nájem není
potřeba. Práva užívání jsou již nastavena zákonem o pozemních komunikacích.
SÚ: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje
pronájem části pozemku p. č. 142/1, k. ú. Starý Harcov.
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