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.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 8
Majetkoprávní operace – prodloužení doby platnosti smlouvy – Potravinová banka Libereckého
kraje, z. s.
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti společnosti Potravinová banka Libereckého kraje,
z. s. která požádala o prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12.
2030. Důvodem je splnění podmínky pro čerpání investiční dotace Ministerstva zemědělství ČR
pro rok 2020. Z této dotace by byla zafinancována instalace hydraulické rampy pro manipulaci se
zbožím. Nově instalovaná rampa bude zabudována pod zastřešenou částí objektu na adrese
Pionýrů 976/15, Liberec 6.

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
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8009/2012/14, uzavřené
mezi společností Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., IČO: 22714154, se sídlem
Pionýrů 976/15, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec a statutárním městem Liberec dne
23. 10. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2016, dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2018 a
dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2019 Tímto dodatkem se mění doba platnosti smlouvy na dobu
určitou do 31. 12. 2030. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti společnosti Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. která
požádala o prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2030.
Důvodem je splnění podmínky pro čerpání investiční dotace Ministerstva zemědělství ČR pro rok
2020. Z této dotace by byla zafinancována instalace hydraulické rampy pro manipulaci se zbožím.
Nově instalovaná rampa bude zabudována pod zastřešenou částí objektu na adrese Pionýrů
976/15, Liberec 6.
Na základě usnesení Rady města Liberec č. 712/2012 ze dne 18. 9. 2012 byla dne 23. 10. 2012 uzavřena
Smlouva o nájmu nebytových prostor. č. 8009/2012/14 na pronájem nebytového prostoru o výměře 170
m2 v objektu ul. Pionýrů 976/15, Liberec 6, za nájemné 1 Kč/m2/rok pro společnost Potravinová banka
Liberec, o. s., IČO: 22714154, se sídlem ul. Růžová 688, 463 03, Stráž nad Nisou, za účelem
provozování skladových prostor pro potraviny a oblečení.
Porada vedení dne 12. 10. 2015 souhlasila s umístěním sídla společnosti Potravinová banka Liberec
z. s., IČO: 22714154 na adrese Pionýrů 976/15, Liberec 6.
Dne 20. 4. 2016 byl, na základě usnesení Rady města Liberec č. 264/2016, uzavřen Dodatek č. 1/2016
k nájemní smlouvě, kterým se rozšířila výměra pronajatého prostoru na celkových 248 m 2 a změnila se
doba platnosti smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2021.
Na základě usnesení Rady města Liberec č. 332/2018 byl dne 26. 3. 2018 uzavřen Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě, kterým se prodloužila doba platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12.
2023.
Na základě usnesení Rady města Liberec č. 269/2019 byl dne 29. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 3
k nájemní smlouvě, kterým se prodloužila doba platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12.
2024.
Dne 9. 1. 2020 jsme obdrželi žádost o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12.
2030. Důvodem je opakované naplnění podmínky pro čerpání investiční dotace Ministerstva
zemědělství ČR pro rok 2020. Z této dotace by byla zafinancována instalace hydraulické rampy pro
manipulaci se zbožím. Nově instalovaná rampa bude zabudována pod zastřešenou částí objektu na
adrese Pionýrů 976/15, Liberec 6.
Zveřejněno: 09. 1. 2020 – 27. 1. 2020
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje uzavření Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8009/2012/14 na dobu určitou do 31. 12. 2030. Ostatní
podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:
podklady k jednání
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