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: 5
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – pronájem nebytového prostoru – garáže
Stručný obsah: Rada města Liberec schválila v lednu pronájem garáže. Vzhledem ke zjištěným
skutečnostem, že garáž je neoprávněně užívána jinou osobou, není možné ji fyzicky předat
schválenému nájemci a tím nemůže dojít k naplnění nájemní smlouvy, z tohoto důvodu odbor MS
žádá o zrušení usnesení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: zrušení usnesení
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Karban Zbyněk, Ing., CSc. - 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
zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 44/2020 ze dne 21. 1. 2020

ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.04.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
kat. území: Starý Harcov

nemovitost na pozemku p. č. 137/3

Rada města Liberec schválila v lednu pronájem garáže. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, že
garáž je neoprávněně užívána jinou osobou, není možné ji fyzicky předat schválenému nájemci a
tím nemůže dojít k naplnění nájemní smlouvy, z tohoto důvodu odbor MS žádá o zrušení
usnesení.
Jedná se o pozemek p. č. 137/3, jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č. e., vše v k. ú. Starý Harcov.
Garáž je jsou umístěna v oploceném areálu, přístupná pouze po pozemku p. č. 137/1, k. ú. Starý Harcov,
patřící k domu č. p. 185, na pozemku p. č. 137/1, k. ú. Starý Harcov. Město k těmto nemovitostem nemá
zajištěn přístup věcným břemenem. Stavba č. p. 185 na pozemku p. č. 137/1 je ve vlastnictví 3
soukromých osob ( [osobní údaj odstraněn] ).
Pozemek spolu s garáží se město snažilo prodat v roce 2019. Projekt prodeje byl zveřejněn na úřední
desce do 30. 10. 2019 (CJ MML 205740/19). Na projekt prodeje nebyly přijaty žádné nabídky. Ač byla
nabídka k odkoupení garáže zaslána všem současným spoluvlastníkům okolních pozemků a znalci
byl umožněn přístup do garáže za účelem zpracování znaleckého posudku na prodej garáže,
nebyla nikým vznesena námitka ohledně zpochybnění vlastnictví garáže.
Vzhledem k neuskutečnění prodeje, byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor (od 6. 11. 2019
do 22. 11. 2019, CJ MML 236769/19) a zároveň byl všem třem výše uvedeným spoluvlastníkům zaslán
dopis s informací o možnosti pronájmu garáže (CJ MML 238745/19, 238770/19, 238659/19). Přihlášku
k nabídkovému řízení na pronájem garáže podala pouze paní [osobní údaj odstraněn]
Rada města Liberec usn. č. 44/20 ze dne 20. 1. 2020 schválila 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.
Na základě informací paní [osobní údaj odstraněn] byla zjištěna skutečnost, že je garáž neoprávněně
využívána manžely [osobní údaj odstraněn] . Na základě tohoto zjištění bylo zasláno několik výzev
k vyklizení garáže a jejího předání zástupci města (CJ MML 255872/19, CJ MML 023076/20, CJ MML
023059/20, CJ MML 023083/20).
Vzhledem k tomu, že nebylo na žádnou z výše uvedených výzev reagováno, byl konzultován možný
další postup s odborem právním a veřejných zakázek. Bylo doporučeno zaslat výzvu paní [osobní údaj
odstraněn] s doložením tvrzení o vlastnictví garáže.
Následně se ozval pan [osobní údaj odstraněn] s žádostí o možnou schůzku a jednání v této věci. Pan
[osobní údaj odstraněn] se dostavil dne 11. 3. 2020 na jednání do kanceláře odboru majetkové správy,
oddělení majetkové evidence a dispozic. Proběhlo jednání, ze kterého vyplynulo, že pan [osobní údaj
odstraněn] podá na podatelnu žádost o zodpovězení jeho otázek ohledně vlastnictví garáže. Za vlastníka
garáže se považují manželé [osobní údaj odstraněn] .
Po dohodě s právním oddělením byl manželům [osobní údaj odstraněn] zaslán dne 16. 3. 2020 dopis,
kde byl informován o možnosti obrátit se na soud a žalovat město o určení vlastnického práva
k nemovitosti – garáži. Manželům [osobní údaj odstraněn] bude vyúčtováno bezdůvodné obohacení dle
§ 2991 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoník v platném znění, s ohledem na § 629 téhož zákona, kde je
stanovena subjektivní promlčení doba v délce 3 let, a to minimálně za užívání pozemku pod stavbou,
dokud se nevyřeší vlastnictví stavby. Vyúčtování bude zasláno zvláštním dopisem.
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Paní Kmecová byla dne 11. 3. 2020 o návštěvě pana [osobní údaj odstraněn] informována emailem i
telefonicky. Bylo ji sděleno, že aktuálně není možné fyzicky garáž předat.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, z výše uvedených důvodů a
popsaných skutečností doporučuje zrušení usnesení č. 44/2020, neboť soudní řízení ohledně určení
vlastnictví garáže je dlouhodobou záležitostí.

Přílohy:
podklady k jednání
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DOPIS P.
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Odpověď na dopis

9

10

Výpis z katastru
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