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.
17. schůze rady města dne: 03.10.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru
Stručný obsah: Cestovní kancelář LIVINGSTONE s.r.o. požádala o pronájem nebytových prostor
o výměře 918,69 m2 v pavilonu I v areálu bývalých LVT za účelem realizace výstavy Magický
Himálaj. Nájemné by činilo 13 780,- Kč ročně.

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 nebytových prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 918,69 m2, dle
přílohy č.1, v budově č. p. 424 (stavba občanského vybavení), Liberec I - Staré Město, která
je součástí pozemku p. č. 2465/4 v k.ú. Liberec pro LIVINGSTONE s.r.o., IČ: 26248051,
se sídlem Dominikánské náměstí 187/5, 602 00 Brno, za účelem realizace výstavy Magický
Himálaj, na dobu neurčitou, nájemné činí 15,- Kč/m2/rok.
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Cestovní kancelář LIVINGSTONE s.r.o. požádala o pronájem nebytových prostor o výměře
918,69 m2 v pavilonu I v areálu bývalých LVT za účelem realizace výstavy Magický Himálaj.
Nájemné by činilo 13 780,- Kč ročně.
K nabídkovému řízení na pronájem nebytových prostor v areálu bývalých Libereckých výstavních trhů
se přihlásil jediný zájemce: LIVINGSTONE s.r.o.
Na základě Interního předpisu pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve
vlastnictví statutárního města Liberec platného od 20.7.2016 je dle Článku 3, bod 3.4. stanoveno
nájemné mimo vyznačené území 800,-Kč/m2/rok. Dle Článku 2 se při stanovení výše nájemného mohou
zohlednit i další faktory - charakter služby, zájem města na udržení služby v dané lokalitě, specifičnost
a nepostradatelnost poskytování služby pro občany, investice do prostor a objektu, stávající stav
prostoru.
Popis majetkoprávní operace:
stavba občanského vybavení č. p. 424, na pozemku p. č. 2465/4 v k. ú. Liberec (pavilon I v areálu
bývalých LVT) - nebytový prostor o výměře 918,69 m2
Zpracovala:
Kontrolovala:

Ivana Němcová
Ivana Roncová

Zveřejněno:

1.9.2017 - 18.9.2017

Žadatel:

LIVINGSTONE s.r.o., IČ: 26248051
Se sídlem: Dominikánské náměstí 187/5, 602 00 Brno

Záměr:

realizace výstavy Magický Himálaj

Cena nabízená žadatelem:

15,- Kč/m2/rok (13 780,- Kč ročně)

Cena dle interního předpisu:

800,- Kč/m2/rok (734 952,- Kč ročně)

DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic pronájem nebytového prostoru
doporučuje.

Přílohy:
1. pronajatý nebytový prostor
2. podklady k projednání
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