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.
1. schůze rady města dne: 07.01.2020
Bod pořadu jednání: 5
Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou
Stručný obsah: Jedná se o ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/13/0223 ze dne 3. 4. 2013
dohodou ke dni 31. 1. 2020 a uhrazení poměrné části nájemného.

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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/13/0223 ze dne 3. 4. 2013 uzavřené mezi
statutárním městem Liberec a [osobní údaj odstraněn] , 460 01 Liberec 1, na pozemky p. č.
1712 a p. č. 1713, vše k. ú. Liberec, dohodou ke dni 31. 1. 2020 a uhrazení poměrné části
nájemného za období 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020 ve výši 251 Kč.

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 1. 2020 a vyzvat k úhradě poměrné
části nájemného.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 29.02.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/13/0223 ze dne 3. 4. 2013 dohodou ke dni 31. 1.
2020 a uhrazení poměrné části nájemného.
Na 1. schůzi Rady města Liberec dne 8. 1. 2013 usnesením č. 2/2013/III/1 byla schválena Nájemní
smlouva reg. č. 2501/13/0223 na pozemky p. č. 1712 a p. č. 1713, vše k. ú. Liberec, za roční nájemné
2 960 Kč pro [osobní údaj odstraněn] 460 01 Liberec 1, za účelem užívání pozemků na zahradu, na
dobu neurčitou.
Dne 4. 12. 2019 nám přišla žádost o zrušení nájemní smlouvy ke dni 31. 1. 2020 dohodou.
Nájemné za rok 2019 bylo nájemkyní uhrazeno. Poměrná část nájemného za období od 1. 1. 2020 – 31.
1. 2020 by činila částku 251 Kč.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje ukončení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 31. 1. 2020 a úhradu poměrné části nájemného za období 1. 1. 2020 – 31. 1.
2020 ve výši 251,- Kč.

Přílohy:
podklady k jednání
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