STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 75
Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti spolku ÚAMK –
AUTOMOTOKLUB ŠKODA o možnosti odpuštění nájmu při využití Rekreačního a sportovního
areálu Vesec na akci 12. kolo Poháru ČR minikár.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Žádost ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
Zpracoval:

Crháková Olga - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

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
bere na vědomí
žádost ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA ze dne 6. 6. 2019 evidovanou podatelnou
Magistrátu města Liberec pod CJ MML 127748/19,
schvaluje
variantní řešení:
Varianta A:
uzavřít smlouvu o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec s ÚAMK –
AUTOMOTOKLUB ŠKODA, tř. Václava Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav II, IČ:
75124289, pro akci 12. kolo Poháru ČR minikár, a to stanovením úhrady ceny nájmu za
cenu ve výši 5 000,00 Kč bez DPH dle radou města schváleného ceníku.
nebo
Varianta B:
uzavřít smlouvu o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec s ÚAMK –
AUTOMOTOKLUB ŠKODA, tř. Václava Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav II, IČ:
75124289, pro akci 12. kolo Poháru ČR minikár, a to stanovením úhrady ceny nájmu se
slevou ve výši 2 500,00 Kč bez DPH dle radou města schváleného ceníku .
nebo
Varianta C:
uzavřít smlouvu o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec s ÚAMK –
AUTOMOTOKLUB ŠKODA, tř. Václava Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav II, IČ:
75124289, pro akci 12. kolo Poháru ČR minikár, a to stanovením úhrady ceny za
spotřebované energie.
ukládá
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 25.06.2019
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec obdrželo žádost spolku spolku ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
vedenou pod CJ MML 127748/19 (viz příloha č. 1) o možnosti odpuštění nájmu při využití Rekreačního
a sportovního areálu Vesec na akci 12. kolo Poháru ČR minikár.
Zástupce ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA písemně požádal odbor správy veřejného majetku se
žádostí o odpuštění nájmu s tím, že se jedná o neziskovou akci pořádanou rodiči dětí a dobrovolníky.
Závody minikár jsou akcí bez výběru vstupného a v případě konání v Rekreačním a sportovním areálu
se bude konat v letošním roce poprvé.
Na základě předložených požadavků ze strany pořadatele akce byla odborem správy veřejného majetku
cena za nájemné dle ceníku schváleného radou města stanovena v návrhu smlouvy na 5 000,00 Kč bez
DPH (viz příloha č. 2).
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města variantní řešení řešení, kde varianta A je za cenu
nájmu 5 000,00 Kč bez DPH . Varianta B je cena se slevou, kterou umožňuje ceník schválený radou
města (viz příloha č. 3), tzn., jedná se o sportovní a nekomerční jednodenní akci bez výběru vstupného
(dle ceníku je možno udělit slevu až 50 - 70 %), tedy odbor správy veřejného majetku vzhledem k tomu,
že trasa minikár omezí v průběhu závodu příjezdovou komunikaci, navrhuje v případě schválení
varianty B udělit slevu max. 50% z původních 5 000,00 Kč bez DPH. Varianta C počítá s úhradou ceny
pouze za spotřebované energie (voda, elektřina, likvidace odpadů atd.).
Přílohy:
Příloha č. 1 Žádost ÚAMK - AUTOMOKLUB ŠKODA
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Ceník RASAV

3/3

Příloha č. 1c

Ceník krátkodobého pronájmu Rekreačního a sportovního areálu Vesec
Akce bez služeb
Pronájem celého areálu

30 000,00 Kč/den

Pronájem 1. patra správní budovy

5 000,00 Kč/den

Pronájem lomu

5 000,00 Kč/den

Pronájem disc golfového hřiště

5 000,00 Kč/den

Slevy z pronájmu
Vícedenní pronájem

10 – 50% dle délky pronájmu

Menší jednodenní komerční a sportovní akce

50 %

Menší jednodenní akce, liberecké organizace, bez výběru vstupného

70 %

Akce a závody malých klubů z Liberce

80 %

Akce škol, občanských sdružení apod. z Liberce

90 % nebo zdarma

Dětské kempy, tréninky
Pronájem 1. patra správní budovy odpoledne
Pronájem 1. patra správní budovy týden

300,00 Kč/den
5 000,00 Kč/týden

Pronájem 1. patra správní budovy víkend

3 000,00 Kč/víkend

Pronájem přízemí správní budovy týden

4 000,00 Kč/týden

Pronájem přízemí správní budovy odpoledne

200,00 Kč/den

Hodinová zúčtovací sazba pracovníků města na zajištění činností souvisejících s komerční
činností při pronájmu areálu
264,50 Kč /hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, bude-li účtováno.
Ceník je platný od 1. února 2018

