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.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - změna čísel pozemkových parcel a jejich výměr u nájemní smlouvy
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti společnosti TO & Mi Vdf. spol. s r.o., která žádá o
rozšíření pronájmu části pozemku, kterou chce využít za účelem rozšíření plochy, kam budou
přesunuty stroje, které jsou umístěny na myčce u výjezdu, kde je málo místa na stání, a
neumožňují komfortní vyjíždění. Na nově rozšířenou plochu chce společnost přesunout uvedené
stroje, a tím vytvořit lepší a bezpečnější výjezd z myčky. Společnost chce navázat na stávající
plochy ze zámkové dlažby ve štěrkovém podloží a nové plochy budou vyspádovány do
stávajících vpustí.

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
změnu čísel pozemkových parcel a jejich výměr u Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432
uzavřené mezi společností TO & MI Vdf. s.r.o., se sídlem Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf,
IČ: 445 67 677, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Bačíkem, a statutárním městem
Liberec dne 18. 7. 2012, původně z části pozemku p. č. 1235/2, o výměře 1 400 m2, k. ú.
Rochlice u Liberce, nově na část pozemku p. č. 1235/2, o výměře 777 m2, pozemek p. č.
1235/90, o výměře 553 m2, a pozemek p. č. 1235/91, o výměře 145 m2 (celková výměra
nájmu činí 1 475m2), vše k. ú. Rochlice u Liberce, formou Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení
Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432 ze dne 18. 7. 2012 zůstávají v platnosti.

neschvaluje
prodloužení doby trvání nájmu u Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432 uzavřené mezi
společností TO & MI Vdf. s.r.o., se sídlem Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 67
677, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Bačíkem, a statutárním městem Liberec dne
18. 7. 2012, o dalších 5 let.

ukládá
1. zajistit zpracování a uzavření Dodatku č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.03.2018
2. informovat žadatele o jednání rady města Liberec ohledně prodloužení doby trvání nájmu u

Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432 ze dne 18. 7. 2012.

P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 28.02.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě 12. zasedání Rady města Liberce dne 19. 6. 2012, usnesení č. 499/2012 byla
uzavřena dne 18. 7. 2012 Nájemní smlouva reg. č. 5/12/0432 mezi společností TO & MI Vdf. s.r.o., se
sídlem Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf, IČ 445 67 677, zastoupenou jednatelem panem Ing.
Miroslavem Bačíkem, a statutárním městem Liberec. Pozemek byl schválen za účelem vybudování a
provozování areálu bezkontaktní samoobslužné automyčky, a to na dobu určitou 15 let, od 1. 8. 2012.
Dne 24. 10. 2017 jsme zaregistrovali žádost společnosti TO & MI Vdf. s.r.o., se sídlem Pražská
2951, 407 47 Varnsdorf, IČ 445 67 677, zastoupené jednatelem panem Ing. Miroslavem Bačíkem, ve
které žádá o rozšíření pronájmu části pozemku, kterou chce využít za účelem rozšíření plochy, kam
budou přesunuty stroje, kdy některé ze strojů jsou již umístěny na myčce u výjezdu, kde je málo místa
na stání a nekomfortní vyjíždění. Na nově rozšířenou plochu chce společnost přesunout uvedené stroje,
a tím vytvořit lepší a bezpečnější výjezd z myčky. Společnost chce navázat na stávající plochy ze
zámkové dlažby ve štěrkovém podloží, a nové plochy budou vyspádovány do stávajících vpustí. S
rozšířením pronájmu části pozemku souvisí i žádost o prodloužení stávající nájemní doby o dalších 5 let
z důvodu nové investice.
Stanovisko PS: 30. 11. 2017
HA: souhlas - s rozšířením pronájmu navrhované části pozemku pouze za podmínky, že výpověď z
nájmu bude možná ve stejném termínu jako v původní smlouvě. Nesouhlas s
prodloužením stávající nájemní doby. V současné době se připravuje projektová
dokumentace na realizaci tramvajové tratě do Rochlice u Liberce, která vede přes
pozemky, na kterých je myčka umístěna.
SR: souhlas
SM: souhlas
OS: souhlas
SK: souhlas
EP: souhlas
ZP: souhlas - doporučujeme informovat investora o skutečnosti, že se pozemek nachází ve vzdálenosti
do 50 m od kraje lesa, a s tím související povinnosti získání souhlasu s jakoukoli
stavbou na tomto pozemku dle § 14 odst. 2 lesního zákona.
OD: souhlas
SÚ: souhlas.
Zveřejnění na úřední desce proběhlo v době od 16. 1. 2018 do 5. 2. 2018.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, nedoporučuje prodloužení
stávající nájemní doby o dalších 5 let a doporučuje změnu čísel pozemkových parcel a jejich výměr u
Nájemní smlouvy reg. č. 5/12/0432 ze dne 18. 7. 2012. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v
platnosti.

Přílohy:
podklady pro jednání
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