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.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garážového stání
Stručný obsah: Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o pronájem garážového stání o výměře 18 m2
v objektu ul. Česká 617, Liberec 25 za účelem parkování osobního vozidla. Nájemné bude činit 3
600,- Kč + DPH ročně. Žadatel je držitelem průkazky ZTP/P.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádosti
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
pronájem nebytového prostoru č. 43 - garážového stání o výměře 18 m2 v ul. Česká 617,
Liberec 25 na dobu neurčitou pro pana Rudolfa Kubína, datum narození 6. 10. 1992, ul.
Česká 617, Liberec 25, nájemné činí 200,- Kč/m2/rok, ke kterému bude připočítána daň
z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o pronájem garážového stání o výměře 18 m2 v objektu ul.
Česká 617, Liberec 25 za účelem parkování osobního vozidla. Nájemné bude činit 3 600,- Kč +
DPH ročně. Žadatel je držitelem průkazky ZTP/P.

Popis majetkoprávní operace:
ul. Česká 617, Liberec 25 - garážové stání o výměře 18 m2 (NP č. 43)
Zpracovala:
Kontrolovala:

Ivana Němcová
Ivana Roncová

Zveřejněno:

25.7.2017 - 10.8.2017

Žadatel:

[osobní údaj odstraněn] , datum narození [osobní údaj odstraněn] 1992
[osobní údaj odstraněn] , 463 12, Liberec 25

Záměr:

parkování osobního auta

Požadovaný nájem:

200,- Kč/m2/rok + DPH (nájemné určené pro handicapované občany)

DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic pronájem garážového stání doporučuje.

Přílohy:
podklady k jednání
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