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.
8. schůze rady města dne: 07.04.2020
Bod pořadu jednání: 4
Majetkoprávní operace – schválení umístění dočasného reklamního zařízení
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o schválení umístění dočasného reklamního zařízení
na pozemku p. č. 1302/30, k. ú. Růžodol I. Dočasné reklamní zařízení bude vyrobeno z kovu –
JEKL. Cena byla stanovena dle interního předpisu na 8 000 Kč, ke které bude připočítána daň
z přidané hodnoty v platné zákonné výši.

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

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Karban Zbyněk, Ing. – náměstek primátora pro ekonomiku 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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 3,99 m x 2 m na pozemku p. č. 1302/30, k. ú.
Růžodol I, na dobu neurčitou, s tří měsíční výpovědní lhůtou, pro pana Břetislava Nováka,
IČO: 66068657, Horní Libchava č. p. 296, 471 11 Horní Libchava u České Lípy, za cenu
8 000 Kč ročně, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy dle schváleného usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.05.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti o schválení umístění dočasného reklamního zařízení na pozemku p.
č. 1302/30, k. ú. Růžodol I. Dočasné reklamní zařízení bude vyrobeno z kovu – JEKL. Cena byla
stanovena dle interního předpisu na 8 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Růžodol I.

pozemek p. č. 1302/30

zpracovala
kontrolovala

: Oldřich Bošek
: Ivana Roncová

důvod předložení

: žádost – Břetislav Novák, IČO: 66068657, Horní Libchava č. p. 296, 471 11
Horní Libchava u České Lípy

záměr

: umístění 1 ks reklamního zařízení

druh pozemku

: trvalý travní porost – zemědělský půdní fond

závazky a břemena

: ž-VB RWE 359/10, KN VB ČEZ 230/13, VB Turkovi 71/17

pronájem pozemku

: -----

zveřejněno

: 12. 12. 2019 – 30. 12. 2019

cena dle inter. předpisu

: 8 000 Kč/ks/rok (bez DPH)

dílčí stanoviska odborů

: SMTS – souhlasí
OD – souhlasí v případě splnění podmínek viz „Vyjádření k umístění reklamního zařízení“
KAM – souhlasí – z dlouhodobé koncepce nebudou billboardy u dopravních
ploch podporovány, z důvodu odvádění pozornosti řidičů, ale toto přenosné
dočasné zařízení lze akceptovat
OS – nelze vydat stanovisko – pozemek není v evidenci majetku OS
OE – souhlasí
OEIS – souhlasí – na oddělení OEIS bez pohledávek
OEPP- souhlasí s užíváním - pozemek p. č. 1302/30 k. ú. Růžodol I je zařazen
v příloze č. 2 OZV č. 2/2016, která vymezuje pozemky podléhající zpoplatnění
místním poplatkem za zvláštní užívání veřejného prostranství. To znamená, že
v případě uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek bude jeho zvláštní užívání umístěním reklamního zařízení zpoplatněno sazbou za každý započatý m 2
a den dle této, případně nově schválené OZV. Dojde tedy ke dvojímu zpoplatnění, což zákon o místních poplatcích umožňuje. Doporučujeme vydat souhlas
s užíváním, neuzavírat nájemní smlouvu, aby žadatel neplatil 2x. Správce
místních poplatků poplatek vybrat musí, v zákoně neexistuje institut prominutí.
Žadatel OK = nemá k 11. 12. 19 žádné neuhrazené závazky vůči OEPP

rozměr: 3,99 m x 2 m

DOPORUČENÍ MSMA
:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje žádosti o umístění reklamního zařízení na pozemku p. č. 1302/30 v k.
ú. Růžodol I. vyhovět.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
:
Jedná se o projednání žádosti o schválení umístění dočasného reklamního zařízení na pozemku p. č. 1302/30, k. ú. Růžodol I.
Dočasné reklamní zařízení bude vyrobeno z kovu – JEKL. Cena byla stanovena dle interního předpisu na 8 000 Kč, ke které
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
NÁVRH USNESENÍ RM
:
Rada města Liberec dne 7. 4. 2020 schvaluje umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 3,99 m x 2 m na pozemku p. č.
1302/30, k. ú. Růžodol I, na dobu neurčitou, s tří měsíční výpovědní lhůtou, pro pana Břetislava Nováka, IČO: 66068657,
Horní Libchava č. p. 296, 471 11 Horní Libchava u České Lípy, za cenu 8 000 Kč ročně, ke které bude připočítána daň
z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
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Přílohy:
podklady k jednání
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