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.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 13
Majetkoprávní operace – pronájem rekreačního objektu včetně souvisejícího pozemku
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o pronájem pozemku p. č. 333/3 o výměře 45 m2,
jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci, č. ev. 7, ul. U Družby, Liberec XX a pozemku p. č.
333/2 (zahrada) o výměře 994 m2, vše v k. ú. Ostašov u Liberce. Nájemné by činilo 24 000 Kč
ročně.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádosti
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - 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
pronájem pozemku p. č. 333/3 o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou
rekreaci, č. ev. 7, ul. U Družby, Liberec XX – Ostašov a pozemku p. č. 333/2 (zahrada) o
výměře 994 m2, vše v k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu neurčitou pro pana [osobní údaj
odstraněn] Liberec, nájemné činí 24 000,- Kč ročně.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti o pronájem pozemku p. č. 333/3 o výměře 45 m2, jehož součástí je
stavba pro rodinnou rekreaci, č. ev. 7, ul. U Družby, Liberec XX a pozemku p. č. 333/2 (zahrada)
o výměře 994 m2, vše v k. ú. Ostašov u Liberce. Nájemné by činilo 24 000,- Kč ročně.
Pozemky s rekreační chatkou byly vykoupeny od soukromého vlastníka městem v roce 2014 (schválení
výkupu 7. ZM usn. č. 199/2014 ze dne 4. 9. 2014), a to z důvodu, že uvedené nemovitosti budou
dotčeny stavbou komunikace, která je součástí návrhu územního plánu. Jedná se o sběrnou komunikaci,
která tvoří základní dopravní kostru v území mezi Ještědským hřebenem a koridorem silnice I/35. Od
doby výkupu jsou nemovitosti neužívány a výstavba této komunikace není v současné době reálná, a
proto bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem těchto nemovitostí za celkovou cenu 19 540,Kč/ročně. Do výběrového řízení se přihlásil 1 zájemce, který nabídl celkem 24 000 Kč/ročně s tím, že
veškeré náklady na opravy a provoz nemovitostí bude hrazen z jeho finančních zdrojů bez nároku na
jejich proplacení po skončení nájmu.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje pronájem nemovitostí na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Popis majetkoprávní operace:
Pozemek p. č. 333/3, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci, č. ev. 7, ul. U Družby, Liberec
XX a pozemek p. č. 333/2, vše v k. ú. Ostašov u Liberce
Zpracovala:
Kontrolovala:

Ivana Němcová
Ivana Roncová

Zveřejněno:

31. 7. 2019 – 16. 8. 2019

Přihlášeni k nabídkovému řízení: [osobní údaj odstraněn] ,
bytem: [osobní údaj odstraněn] , Liberec 11,
Záměr:

rodinná rekreace

Požadovaný nájem:

chatka:
pozemky
celkem:

Nabízené nájemné:

24 000,- Kč/rok

9 600,- Kč/rok
9 940,- Kč/rok
19 540,- Kč/rok

Přílohy:
podklady k jednání
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