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.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/18/0043
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu
pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním a
sportovním areálu Vesec mezi statutárním městem Liberec a společností CMG outdoor, s. r. o.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: úprava faktického stavu
Zpracoval:

Crháková Olga - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tmášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za
účelem umístění reklamních zařízení mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám.
Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec I a společností CMG outdoor s.r.o., IČ: 28741145, se
sídlem: Hodkovická 109, 460 06 Liberec VI za cenu 169 400,00 Kč ročně vč. DPH dle
přílohy č. 1
ukládá
zajistit podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.11.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města Liberce na svém 4. zasedání dne 13. 2. 2018 schválila záměr zveřejnění pronájmu pozemku
p. č. p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění reklamního zařízení v Rekreačním a
sportovním areálu Vesec. Po zveřejnění na úřední desce od 15. 2. 2018 do 5. 3. 2018 se přihlásil jeden
zájemce o pronájem pozemku a to společnost CMG outdoor s.r.o. Rada města dne 20. 3. 2018
usnesením č. 379/2018 schválila uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4/18/0043 (viz příloha č. 2)
se společností CMG outdoor s.r.o. Smlouva byla podepsána dne 26. 3. 2018. V souladu se smlouvou
byly na pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, umístěny 4ks velkých kontejnerů a 1ks mobilní
reklamního nosiče ve vlastnictví CMG outdoor s.r.o., 2ks malých kontejnerů ve vlastnictví statutárního
města Liberec za celkovou cenu 140 000,00 Kč + DPH.
Dále byl na základě žádosti společnosti CMG outdoor s.r.o. radě města předložen a radou města
odsouhlasen záměr pronájmu pozemku p. č. 1989, k. ú. Vesec u Liberce, za účelem umístění reklamního
zařízení, který byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 24. 5. 2018 do 11. 6. 2018.
Vzhledem k zákonné podmínce odstupu 50m od osy jízdního pásu silnice I. třídy, která byla vznesena
na radě města 13. 2. 2018 a byla podmínkou v záměru zveřejnění, musely být stávající kontejnery
uspořádány na obou pozemcích.
V současné době se tedy nachází na pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, 6ks velkých kontejnerů
ve vlastnictví společnost CMG outdoor s.r.o. (kontejnery jsou umístěny na sobě, zabírají tedy 3 místa).
Na pozemku p. č. 1989, k. ú. Vesec u Liberce, se nachází 1ks mobilního reklamního nosiče ve
vlastnictví CMG outdoor s.r.o., a 2ks malých kontejnerů ve vlastnictví statutárního města Liberec.
Umístění reklamních zařízení na tomto pozemku bude řešeno samostatně.
Dodatkem č. 1 (příloha č. 1) ke Smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, tedy
dojde k úpravě počtu umístěných kontejnerů dle faktického stavu na 6 ks velkoobjemových kontejnerů.
Celková cena za umístěné kontejnery zůstává neměnná - tedy 169 400,00 Kč vč. DPH (140 000,00 Kč
bez DPH).
Skladové prostory v kontejnerech jsou využívány pro uskladnění materiálů (oplůtků, kolíků pro
vyznačení běžeckých tras atd.) pro Rekreační a sportovní areál Vesec, neboť garáž, která je součástí
správní budovy, je plně využita pro mechanizace sloužící pro údržbu areálu (rolba, děla, traktor, sekačky
atd.)
Na základě výše uvedeného odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města schválit uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění
reklamního zařízení pro společnost CMG outdoor s.r.o. dle přílohy č. 1
Přílohy:
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4-18-0043 - CMG outdoor - RASAV - veřejnost
Příloha č. 2 Smlouva č. 4-18-0043 - veřejnost
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