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 - pacht a výpůjčka pozemku
Stručný obsah: Žadatelka si požádala o pacht části pozemku ve vlastnictví statutárního města za účelem
zřízení zahrádky a o výpůjčku části pozemku na účelem jeho údržby. Pachtovné bude činit 950 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
pacht části pozemku p. č. 5383, o výměře 95 m2 (zahrádka), za roční pachtovné ve výši
950,- Kč a výpůjčku části pozemku p. č. 5383, o výměře 695 m2 (údržba pozemku), vše v k.
ú. Liberec, na dobu neurčitou, pro paní [osobní údaj odstraněn] 460 06 Liberec VI Rochlice
ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovní smlouvy a 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:
kat. území: Liberec

pozemek p. č. 5383 - část

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu

: zahrada
: zemědělský půdní fond
: pronájem a údržba pozemku
: zahrada a údržba pozemku
: stabilizovaná plocha veřejné vybavenosti - školství (ZŠ,SŠ,SOU)
součást zahrádek

závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava
zveřejněno

: ne
: ne
: NOZ § 2201 - nájemné, § 2193 - výpůjčka
: 27. 9. 2017 - 16. 10. 2017

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

výměra:
výměra:

95 m2
695 m 2

Roční nájemné celkem: 950,- Kč
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

31. 8. 2017
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas
OS: souhlas
SK: souhlas
EP: souhlas
ZP: souhlas
OD: souhlas
SÚ: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA:

Obor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje pacht
a výpůjčku části pozemku p. č. 5383, k. ú. Liberec.

Přílohy:
podklady k jednání
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