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 - ukončení nájemních smluv na pozemky
Stručný obsah: Pan [osobní údaj odstraněn] má pronajatu část pozemku p. č. 1495/1, k. ú. Vesec
u Liberce za účelem vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 1511 (Nájemní smlouva reg. č. 2501/02/0324
ze dne 20. 9. 2002) a dále má pronajatý pozemek p. č. 1511, k. ú. Vesec u Liberce za účelem
pěstování ovoce, zeleniny, květin a sekání trávy (Nájemní smlouva reg. č. 2501/01/1048 ze dne 30.
1. 2002). Pan [osobní údaj odstraněn] dlouhodobě neplatí nájemné za oba pozemky, z tohoto
důvodu je navrženo ukončení nájemních smluv výpovědí podle čl. V. odst. 1. písm. c) ca) nájemní
smlouvy s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě kontroly nájemních smluv
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
1. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/02/0324 ze dne 20. 9. 2002 na část pozemku p. č.
1495/1, k. ú. Vesec u Liberce, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a panem [osobní
údaj odstraněn] , 460 01 Liberec, výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou podle čl. V. odst. 1.
písm. c) ca) nájemní smlouvy
2. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/1048 ze dne 30. 1. 2002 na pozemek p. č. 1511,
k. ú. Vesec u Liberce, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a panem [osobní údaj
odstraněn] , 460 01 Liberec, výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou podle čl. V. odst. 1.
písm. c) ca) nájemní smlouvy

ukládá
zajistit ukončení nájemních smluv výpovědí
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.03.2018

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

Pan [osobní údaj odstraněn] má pronajatu část pozemku p. č. 1495/1, k. ú. Vesec u
Liberce za účelem vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 1511 (Nájemní smlouva reg. č. 2501/02/0324
ze dne 20. 9. 2002) a dále má pronajatý pozemek p. č. 1511, k. ú. Vesec u Liberce za účelem
pěstování ovoce, zeleniny, květin a sekání trávy (Nájemní smlouva reg. č. 2501/01/1048 ze dne 30.
1. 2002). Pan [osobní údaj odstraněn] dlouhodobě neplatí nájemné za oba pozemky, z tohoto
důvodu je navrženo ukončení nájemních smluv výpovědí podle čl. V. odst. 1. písm. c) ca) nájemní
smlouvy s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Dne 20. 9. 2002 byla uzavřena Nájemní smlouva reg. č. 2501/02/0324 na část pozemku p. č.
1495/1, v k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 20 m², za roční nájemné 300,-Kč, pro pana [osobní údaj
odstraněn] , 460 01 Liberec, za účelem: vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 1511.
Dne 30. 1. 2002 byla uzavřena Nájemní smlouva reg. č. 2501/01/1048 na pozemek p. č. 1511, v
k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 716 m², za roční nájemné 450,-Kč, pro pana [osobní údaj odstraněn] ,
460 01 Liberec, za účelem: pěstování ovoce, zeleniny, květin a sekání trávy.
Vzhledem na skutečnost, že nájemce pan [osobní údaj odstraněn] dlouhodobě neplatí nájemné z
obou pozemků, odbor majetkové správy, odd. majetkové evidence a dispozic, doporučuje ukončení
nájemních smluv s měsíční výpovědní lhůtou z důvodu zjištění jednání nájemce v rozporu s nájemními
smlouvami. Výše pohledávky vůči statutárnímu městu Liberec v současné době činí 8 700,- Kč za obě
smlouvy.

Přílohy:
podklady k jednání
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část p.p.č. 1495/1

4

pozemek p. č. 1511
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