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.
20. schůze rady města dne: 19.11.2019
Bod pořadu jednání: 24
Majetkoprávní operace – prodloužení smlouvy o výpůjčce – KONTAKT Liberec
Stručný obsah: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace, žádá o
prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 4/17/0179 do 31. 8. 2022. Jedná se o zpevněnou asfaltovou
plochu v ulici Palachova, na části pozemku p. č. 878/1 o výměře cca 60 m2, k. ú. Liberec, za účelem
parkování vozidel organizace. Prodloužení smlouvy bude formou dodatku č. 1 k této smlouvě,
ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

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

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

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
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4/17/0179, uzavřené dne 23. 11. 2017,
mezi statutárním městem Liberec a Komunitním střediskem KONTAKT Liberec,
příspěvkovou organizací, IČO: 27336751, zastoupenou Bc. Michalem Dufkem,
ředitelem organizace, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky do 31. 8. 2022,
ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4/17/0179
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.12.2019
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Důvodová zpráva
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace, žádá o prodloužení smlouvy o
výpůjčce č. 4/17/0179 do 31. 8. 2022. Jedná se o zpevněnou asfaltovou plochu v ulici Palachova, na
části pozemku p. č. 878/1 o výměře cca 60 m2, k. ú. Liberec, za účelem parkování vozidel
organizace. Prodloužení smlouvy bude formou dodatku č. 1 k této smlouvě, ostatní ustanovení
smlouvy zůstávají beze změny.
Komunitní středisko KONTAKT Liberec má ve výpůjčce část pozemku p. č. 878/1 v k. ú. Liberec.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Rada města Liberec dne 21. 11. 2017 usnesením č. 1202/2017 schválila smlouvu o výpůjčce na část
pozemku p. č. 878/1, k. ú. Liberec, za účelem parkování vozidel organizace KONTAKT, na dobu
určitou, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, a to pro Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvkovou
organizaci, IČ: 27336751, zastoupenou Bc. Michalem Dufkem, ředitelem organizace.
Dne 10. 10. 2019 požádalo Komunitní středisko KONTAKT Liberec o prodloužení smlouvy o výpůjčce
do 31. 8. 2022. Zveřejnění na úřední desce proběhlo od 1. 11. 2019 do 18. 11. 2019.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje prodloužení smlouvy o
výpůjčce č. 4/17/0179, uzavřené dne 23. 11. 2017, formou dodatku č. 1 do 31. 8. 2022.

Přílohy:
podklady k jednání
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Zákres v mapě
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Smlouva o výpůjčce
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Žádost o prodloužení smlouvy
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