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.
11. schůze rady města dne: 05.06.2018
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku pozemku v Rudolfově za účelem jeho
údržby, ale přes předmětný pozemek vede přístupová cesta k lesním pozemkům a výpůjčkou by
mohlo dojít k omezení.

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
neschvaluje
výpůjčku pozemku p. č. 309/1, o výměře 219 m2, k. ú. Rudolfov, za účelem údržby, na
dobu neurčitou, pro: [osobní údaj odstraněn] , 460 14 Liberce 21 - Rudolfov
ukládá
informovat žadatelku o výsledku jednání Rady města Liberec
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.06.2018

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: Rudolfov

pozemek p. č. 309/1

zpracovala
kontrolovala

: J. Krebsová
: I. Roncová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr

: ostatní plocha – manipulační plocha
: rozsáhlé chráněné území
: výpůjčka pozemku
: výpůjčka pozemku za účelem údržby

využití dle územ. plánu

: plochy zahrádek a chatových osad – chaty a chatové osady
zarostlé pozemky

závazky a břemena
pronájem pozemku
zákonná úprava
zveřejnění

: ne
: ne
: NOZ § 2193 - výpůjčka
:-

cena dle interního předpisu: Bezplatně
Roční

nájemné celkem:

Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

výměra: 219 m2

Bezplatně

30. 4. 2018
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: nesouhlas – s výpůjčkou celého pozemku z důvodu, že přes část pozemku je veden přístup k dalším
nemovitostem
EP: nesouhlas – navrhujeme prodej pozemku
SK: souhlas
OS: souhlas
ZP: nesouhlas – předmětná parcela tvoří přístupovou cestu k lesním pozemkům a zemědělským
pozemkům, výpůjčkou by mohlo dojít k omezení přístupu na ně
OD: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA:

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, nedoporučuje výpůjčku
pozemku p. č. 309/1, k. ú. Rudolfov.
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Přílohy:
podklady pro jednání
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