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.
19. schůze rady města dne: 05.11.2019
Bod pořadu jednání: 10
Majetkoprávní operace – prodloužení nájemní smlouvy – MADE IN CZECH, s. r. o.
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 4/10/0203 ze
dne 2. 7. 2010 na dobu určitou, za stávajících podmínek, 10 let, od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030, k části
pozemku p. č. 5938/1 o výměře 335 m2, k. ú. Liberec, za účelem vybudování parkovacích míst a
vysazení okrasné zeleně, za roční nájemné ve výši 13 400,- Kč. Žadatelé jsou vlastníci pozemků p.
č. 1826/1 a 1826/2, k. ú. Liberec.
Odbory UP a AM doporučili posoudit rozsah smlouvy a prodloužit ji maximálně na 5 let. Odbor
EP podmiňuje prodloužení nájemní smlouvy odpovědností za stav dřevin a tím, že bude údržba
pozemku hrazena nájemcem. Odbor ZP upozornil, že pozemek se nachází v v ochranném pásmu
vodovodního řadu. Odbor OD upozornil v tomto místě napravit katastr nemovitostí, protože
pozemky neodpovídají skutečnosti. Odbor SM nedoporučuje na komunikaci pronájem, jako
řešení doporučuje buď vyhrazená stání, nebo místa ponechat veřejná. Ostatní odbory
s prodloužením nájemní smlouvy k části pozemku souhlasí. Odbor MS, s ohledem na argumentaci
odboru SM, nedoporučuje prodloužení nájemní smlouvy a konstatuje, že nájemní smlouva
pozbyde platnosti dnem 30. 6. 2020.

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:
1/5
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
neschvaluje
prodloužení platnosti nájemní smlouvy reg č. 4/10/0203 ze dne 2. 7. 2010 na dobu určitou,
10 let, od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030, k části pozemku p. č. 5938/1 o výměře 335 m 2, k. ú.
Liberec, za účelem vybudování parkovacích míst a vysazení okresné zeleně, za roční
nájemné ve výši 13 400,- Kč, pro MADE IN CZECH s.r.o., IČ 254 84 538, se sídlem Praha
9 – Vysočany, Jana Přibíka 951, PSČ 19000

ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.11.2019
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 4/10/0203 ze dne 2. 7. 2010 na
dobu určitou, za stávajících podmínek, 10 let, od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030, k části pozemku p. č.
5938/1 o výměře 335 m2, k. ú. Liberec, za účelem vybudování parkovacích míst a vysazení okrasné
zeleně, za roční nájemné ve výši 13 400,- Kč. Žadatelé jsou vlastníci pozemků p. č. 1826/1 a 1826/2,
k. ú. Liberec.
Odbory UP a AM doporučili posoudit rozsah smlouvy a prodloužit ji maximálně na 5 let. Odbor
EP podmiňuje prodloužení nájemní smlouvy odpovědností za stav dřevin a tím, že bude údržba
pozemku hrazena nájemcem. Odbor ZP upozornil, že pozemek se nachází v v ochranném pásmu
vodovodního řadu. Odbor OD upozornil v tomto místě napravit katastr nemovitostí, protože
pozemky neodpovídají skutečnosti. Odbor SM nedoporučuje na komunikaci pronájem, jako
řešení doporučuje buď vyhrazená stání, nebo místa ponechat veřejná. Ostatní odbory
s prodloužením nájemní smlouvy k části pozemku souhlasí. Odbor MS, s ohledem na argumentaci
odboru SM, nedoporučuje prodloužení nájemní smlouvy a konstatuje, že nájemní smlouva
pozbyde platnosti dnem 30. 6. 2020.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Liberec

část pozemku p. č. 5938/1

zpracoval:
kontroloval:

Ing. J. Krebsová
I. Roncová

druh pozemku:
ochrana:

ostatní plocha – ostatní komunikace
-

důvod předložení:
záměr:

žádost o prodloužení nájemní smlouvy
pronájem části pozemku z důvodu parkování a údržby zeleně

využití dle územ. plánu: místní komunikace a sídelní zeleň
závazky a břemena:
pronájem pozemku:

ano – dle KN
ano - žadatel - nájemní smlouva reg. č. 4/10/0203 ze dne 2. 7. 2010 (přílohou materiálu)

zákonná úprava:
zveřejněno:

NOZ § 2201 – nájemné, NOZ § 2193 - výpůjčka
-

cena dle směrnice č. 18 RM
ze dne 18. 9. 2018
: 35,-Kč/m²/rok
ze dne 18. 9. 2018
: Bezplatně

Roční nájemné celkem:

výměra: 134 m2
výměra: 201 m2
celková výměra: 335 m2

13 400,- Kč

Stanovisko PS: 30. 9. 2019
UP: souhlas - posoudit rozsah nájmu a výpůjčky – maximálně 5 let
AM: souhlas - posoudit rozsah nájmu a výpůjčky – maximálně 5 let
SR: souhlas
SM: nedoporučuje – za současného stavu prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 5938/1. Jedná se o
část pozemku, který je evidován jako komunikace. V současné době jsou řešeny podobné případy, kdy
došlo v minulosti k pronájmu komunikace a nyní je tento stav rozporován veřejností např. v ul.
Strakonická. V případě potřeby parkování pro určité subjekty by to mělo být řešeno v režimu
vyhrazených stání. Další možností je ponechat místa jako veřejná. V případě, že by tato plocha neměla
být komunikací, je třeba tento stav pozemkově napravit a plochu oddělit, aby nebyla komunikací a
následně je možné uzavřít nájemní smlouvu jako na pozemek.
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EP: souhlas - za předpokladu, že nájemce bude odpovídat za stav dřevin a případné škody způsobené touto
vegetační složkou. Údržba pozemku bude rovněž hrazena nájemcem na jeho náklady.
SK: souhlas
ZP: souhlas
OD: souhlas - v místě bylo by vhodné napravit katastr nemovitostí, pozemky pozemních komunikací zjevně
neodpovídají skutečnosti.
ZP: souhlas – ale upozorňujeme, že záměr se nachází v ochranném pásmu vodovodního řadu, příp. kanalizační
stoky. Provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět
činnosti, které omezují přístup k těmto sítím nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo
plynulé provozování je možné jen s písemným souhlasem jejich vlastníka, popřípadě provozovatele.

DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, nedoporučuje prodloužení nájemní smlouvy reg. č. reg.
č. 4/10/0203, ze dne 2. 7. 2010 na pronájem části pozemku p. č. 5938/1 v k. ú. Liberec.

Přílohy:
podklady k jednání
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