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: 16
Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na pozemku
Stručný obsah: Společnost UCT Fluid Delivery Solutions, s. r. o. (nový název společnosti od 1. 6.
2018, dříve název MICONEX, s. r. o.) má pronajatou část pozemku p. č. 420, k. ú. Janův Důl u
Liberce, za účelem parkování (nájemní smlouva reg. č. 2501/05/0122 ze dne 3. 1. 2006 a dodatek č.
1 ze dne 23. 4. 2013). Jedná se o historickou nájemní smlouvu, kterou došlo k pronájmu části
pozemku za účelem parkování a která je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, z
tohoto důvodu je navrženo ukončení nájemní smlouvy výpovědí podle čl. V. odst. 1. písm. b)
nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě kontroly nájemní smlouvy
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:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0122 ze dne 3. 1. 2006 včetně Dodatku č. 1 ze
dne 23. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností UCT Fluid
Delivery Solutions s.r.o. (nový název společnosti od 1. 6. 2018, dříve MICONEX s.r.o.), IČ
041 71 012, se sídlem V Horkách 76/18, Liberec IX – Janův Důl, 460 07 Liberec, na část
pozemku p. č. 420, k. ú. Janův Důl u Liberce, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou podle
čl. V odst. 1. písm. b) nájemní smlouvy

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy výpovědí.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Společnost UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o. (nový název společnosti od 1. 6. 2018, dříve
název MICONEX s.r.o.) má pronajatou část pozemku p. č. 420, k. ú. Janův Důl u Liberce, za
účelem parkování (Nájemní smlouva reg. č. 2501/05/0122 ze dne 3. 1. 2006 a Dodatek č. 1 ze dne
23. 4. 2013). Jedná se o historickou nájemní smlouvu, kterou došlo k pronájmu části pozemku za
účelem parkování a která je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, z tohoto důvodu je
navrženo ukončení nájemní smlouvy výpovědí podle čl. V. odst. 1. písm. b) nájemní smlouvy
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Dne 3. 1. 2006 byla uzavřena Nájemní smlouva reg. č. 2501/05/0122 na část pozemku p. č. 420 v
k. ú. Janův Důl u Liberce, o výměře 30 m², za roční nájemné 3 150,- Kč, a každoroční zvýšení
nájemného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace, pro společnost ELMARCO s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem Marešem, IČ 254 217 19, se sídlem V Horkách 76, 460 07
Liberec 9, za účelem parkování, na dobu neurčitou, od 1. 12. 2005.
Dne 23. 4. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě reg. č. 2501/05/0122 , kterým se
změnil nájemce ze společnosti ELMARCO s.r.o. na společnost MICONEX s.r.o., IČ 041 710 12,
zastoupenou jednateli Ing. Ondřejem Veselovským a Bc. Michalem Marešem, se sídlem V Horkách 76,
460 07 Liberec 9. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstaly beze změny.
Dne 1. 6. 2018 společnost MICONEX s.r.o., IČ 041 710 12, změnila název na UCT Fluid
Delivery Solutions s.r.o.
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou místní komunikace veřejně
přístupné, a smí je užívat každý bezplatně v mezích zákona obvyklým způsobem a k účelům ke kterým
jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví zákon jinak. V případě potřeby užívat komunikaci
jiným než obvyklým způsobem je zde režim zvláštního užívání komunikace, který byl v minulosti
nazván i nájmem. Podle současné platné legislativy však není možné místní komunikaci pronajímat na
základě nájemní smlouvy. V případě potřeby užívat komunikaci pro nějaké jiné účely např. složení
materiálu, stavba lešení nebo sportovní a kulturní akce atd. je to řešeno podle § 25 zákona o pozemních
komunikacích jako zvláštní užívání. V případě požadavku na vyhrazená parkovací stání je možné zřídit
vyhrazená parkovací stání, které jsou za poplatek podle vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2016, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, místním šetřením dne 6. 9.
2019 zjistil, že jmenovaná společnost užívá větší část pozemku p. č. 420 v k. ú. Janův Důl u Liberce, a
to bez nájemní smlouvy. Skutečná výměra plochy, kterou společnost pro účely parkování užívá, bude
upřesněna pro vyměření náhrady za bezdůvodné obohacení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Náš
odbor vyzval společnost UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o. datovou zprávou dne 11. 9. 2019 k nápravě
stavu. Společnost dopisem ze dne 18. 9. 2019 požádala o prodloužení termínu do 30. 11. 2019 a
požádala o vyčíslení nájemného za užívání části pozemku nad rámec platné nájemní smlouvy a požádala
o vystavení účetního dokladu. Společnost má uhrazeno fakturované nájemné do 31. 12. 2019.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, že se jedná o historickou nájemní smlouvu, kterou došlo
k pronájmu části pozemku za účelem parkování a která je v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, odbor majetkové správy, odd. majetkové evidence a dispozic, doporučuje
ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele s tříměsíční výpovědní dobou.
Přílohy:
podklady k jednání
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