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.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 12
Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o pronájem nebytového prostoru o výměře 147,5 m2
v objektu ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 – Rochlice, za účelem provozování rodinného centra.
Nájemné by činilo 28 02 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 nebytového prostoru o výměře 147,5 m2 v 2. nadzemním podlaží v budově ul. Na
Žižkově 1201, Liberec 6, na dobu neurčitou, pro paní Blanku Reslovou, IČ: 86859358, se
sídlem: ul. Ostravská 674/16, 460 14 Liberec 14, a paní [osobní údaj odstraněn] 460 15,
Liberec 15, za účelem provozování rodinného centra, roční nájemné činí 28 025,- Kč.
Nájemce umožní tento prostor i nadále užívat jako volební místnost.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.11.2019
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti o pronájem nebytového prostoru o výměře 147,5 m2 v objektu ul.
Na Žižkově 1201, Liberec 6 - Rochlice, za účelem provozování rodinného centra. Nájemné by
činilo 28 025,- Kč ročně.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje pronájem nemovitostí na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Popis majetkoprávní operace:
ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 – nebytový prostor o výměře 147,5 m2 (NP č. 5)
Zpracovala:
Kontrolovala:

Ivana Němcová
Ivana Roncová

Zveřejněno:

10. 9. 2019 – 27. 9. 2019

Přihlášeni k nabídkovému řízení: spolužadatelé:
Blanka Reslová, IČ: 86859358
se sídlem: Ostravská 674/16, Liberec 14
a
Eva Čermáková, datum narození 24. 1. 1984,
bytem: Dubový vrch 716, Liberec 15,
Záměr:

provozování rodinného centra

Nabízené nájemné:

190,- Kč/m2/rok (28 025,- Kč ročně) + další investice:
 vybudování samostatných toalet a dělící příčky v chodbě
 oprava prostor a jejich vybavení (koberce, výmalba, výměna
balkonových dveří, oprava a utěsnění stávajících oken)

Přílohy:
podklady k jednání
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