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.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou s Technickou
univerzitou v Liberci, která má pronajatou část pozemku p. č. 10, k. ú. Liberec, za účelem zřízení
stanoviště nádob na komunální odpad (nájemní smlouva reg. č. 4/09/0041 ze dne 13. 5. 2009)
z důvodu zániku vlastnictví k p. p. č. 11 v k. ú. Liberec.

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:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy (reg. č. 4/09/0041) ze dne 13. 5. 2009 na část pozemku p. č. 10,
k. ú. Liberec, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickou univerzitou v
Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec 1, IČ 467 478 85, zastoupené kvestorem Ing.
Vladimírem Stachem, dohodou ke dni 30. 4. 2018 a uhrazení poměrné části nájemného za
období 1. 1. 2018 – 30. 4. 2018 ve výši 690,- Kč pro Technickou univerzitu v Liberci

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2018 a vyzvat nájemce k úhradě poměrné
části nájemného za rok 2018
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou s Technickou
univerzitou v Liberci, která má pronajatou část pozemku p. č. 10, k. ú. Liberec, za účelem zřízení
stanoviště nádob na komunální odpad (Nájemní smlouva reg. č. 4/09/0041 ze dne 13. 5. 2009)
z důvodu zániku vlastnictví k p. p. č. 11 v k. ú. Liberec.
Dne 13. 5. 2009 byla uzavřena Nájemní smlouva reg.č. 4/09/0041 mezi statutárním městem
Liberec a Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec 1, IČ 467 478 85,
zastoupené kvestorem Ing. Vladimírem Stachem, za účelem zřízení stanoviště nádob na komunální
odpad, a to na dobu neurčitou.
Dne 5. 3. 2018 požádala Technická univerzita v Liberci o zrušení Nájemní smlouvy reg. č.
4/09/0041 ke dni 1. 1. 2018 z důvodu prodeje pozemku p. č. 11, k. ú. Liberec.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje ukončení
nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 4. 2018 a zaplacení poměrné části nájemného za období 1. 1. 2018
– 30. 4. 2018 ve výši 690,- Kč.

Přílohy:
podklady k jednání
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