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.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 22
Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti pronájmu nebytového prostoru – garáže o výměře
35,16 m2 na pozemku p. č. 137/3, jehož je tato stavba součástí, vše v k.ú. Starý Harcov, za účelem
parkování. Nájemné by činilo 17 580 Kč bez DPH ročně.

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
pronájem nebytového prostoru – garáže, na pozemku p. č. 137/3, jehož je tato stavba
součástí, o výměře 35,16 m2, vše v k. ú. Starý Harcov, za účelem parkování, za cenu
17 580 Kč ročně, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, pro [osobní údaj odstraněn] , 460 15
Liberec 15.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti pronájmu nebytového prostoru - garáže o výměře 35,16 m2 na
pozemku p. č. 137/3, jehož je tato stavba součástí, vše v k.ú. Starý Harcov, za účelem parkování.
Garáž byla v průběhu roku 2019 nabízena k odprodeji, bez zájmu. Přístup do garáže je po
soukromém pozemku, jehož je pí. Kmecová spoluvlastnicí.
Nájemné by činilo 17 580,- Kč bez DPH ročně.
Popis majetkoprávní operace:
nemovitost – garáž na pozemku p. č. 137/3, jehož je tato stavba součástí, vše v k.ú. Starý Harcov –
nebytový prostor o výměře 35,16 m2
Zpracovala:

Oldřich Bošek

Kontrolovala:

Ivana Roncová

Zveřejněno:

06.11.2019 – 25.11.2019

Přihlášeni k nabídkovému řízení: žadatelka:
Ing. Martina Kmecová, datum narození 23.2.1986
bydliště: Svobody 185/67, 460 15, Liberec
Záměr:

parkování

Nabízené nájemné:

500,- Kč/m2/rok bez DPH (17 580,- Kč bez DPH ročně)

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje pronájem nemovitosti na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Přílohy:
podklady k jednání
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