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.
18. schůze rady města dne: 17.10.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
Stručný obsah: Spolek "Zachraňme Kino Varšava" požádal o výpůjčku pozemku ve vlastnictví
statutárního města Liberec za účelem pořádání kulturních akcí, seminářů a workshopů.

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
výpůjčku pozemku p. č. 461/2, o výměře 356 m2, k. ú. Liberec, za účelem pořádání
kulturních akcí, seminářů a workshopů, a to bezplatně, na dobu neurčitou, pro Spolek
„Zachraňme Kino Varšava“, IČ 226 09 768, se sídlem Frýdlantská 285/16, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec
ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.11.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Popis majetkoprávní operace:
1. kat. území: Liberec

pozemek p. č. 461/2

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu

: ostatní plocha - jiná plocha
: ochranné pásmo památného stromu
: výpůjčka pozemku
: pořádání kulturních akcí, seminářů a workshopů
: stabilizovaná plocha smíšená městská, významný krajinný prvek, součástí městské
památkové zóny
malý parčík

závazky a břemena
: ano - dle KN
pronájem pozemku
: ne
zákonná úprava
: NOZ § 2193 - výpůjčka
zveřejněno
: 27. 9. 2017 - 16. 10. 2017
cena dle interního předpisu: Bezplatně

výměra: 356 m2

Roční nájemné celkem: Bezplatně
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

31. 8. 2017
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas
EP: doporučujeme výpůjčku pozemku odsouhlasit až po opravě stávající zdi a oplocení, které je
v havarijním stavu a které odbor ekologie a veřejného prostoru má zahrnut do plánu oprav.
Pokud výpůjčka i přes doporučení odboru bude odsouhlasena, s výpůjčkou budeme souhlasit pouze
za předpokladu, že pozemek zůstane po celou dobu trvání výpůjčky přístupný pro obyvatele města
Liberce, bude zohledněno ochranné pásmo památného stromu a jeho kořenová zóna, kde nesmí být
zabudovány žádné konstrukce tak, aby došlo k poškození kořenů či paty stromu. Památný strom je
zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, jejich ošetřování je prováděno se souhlasem
orgánu, který ochranu vyhlásil. Případná instalace mobiliáře, objektů či jiných artefaktů bude
konzultována s odborem ekologie a veřejného prostoru. Doporučujeme instalaci provozního řádu
parčíku. Dále požadujeme provádění úklidu celé plochy pozemku, včetně údržby případného
v budoucnu instalovaného mobiliáře. V neposlední řadě upozorňujeme na současný havarijní stav
oplocení na pozemku, které bude teprve rekonstruováno, proto v současné době doporučujeme
zamezit pohybu v jeho bezprostřední blízkosti. Dále upozorňujeme na špatný stav jednotlivých
stupňů schodiště, zejména jejich kovových hran, které nedoléhají ke stupňům. Při otevírání
a zavírání branky bude postupováno s maximální obezřetností a nebude docházet k používání
branky jako opory ke stoupání po schodišti do doby provedení opravy - podmínky budou
zakomponovány do smlouvy o výpůjčce
SK: souhlas
OS: souhlas
ZP: nesouhlas z hlediska zájmů ochrany přírody - na pozemku se nachází vysoce ekologicky
i esteticky hodnotná zeleň - památný strom, registrovaný pod č. 2 „Buk v ulici Frýdlantská“, který je
dle § 46 odst. 1, 2, 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněn před
poškozováním a ničením, či rušením v jeho přirozeném vývoji. Vyjádření ze dne 15.5.2017 se
vztahovalo pouze k jednorázové akci konané v termínu od 15.6. do 26.6.2017, z hlediska ochrany
památného stromu není dlouhodobé využívání prostoru pod památným stromem žádoucí.
souhlas s hlediska zájmů chráněných zákonem o památkové péči - ale upozorňujeme, že se
pozemek nachází v městské památkové zóně, k jakékoliv úpravě a stavebnímu zásahu je nutné
požádat o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění
OD: souhlas
SÚ: souhlas
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DOPORUČENÍ MSMA:

Obor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje výpůjčku
pozemku p. č. 461/2, k. ú. Liberec.

Přílohy:
podklady k projednání
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