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.
9. schůze rady města dne: 21.04.2020
Bod pořadu jednání: 22
Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – FCC Liberec, s. r. o.
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti společnosti FCC Liberec, s. r. o., o pronájem
nebytových prostor v objektu na adrese ul. Pastýřská 645, Liberec I – Staré Město (přízemí o
výměře 119,9 m2) na pozemku p. č. 2102, jehož je tato stavba součástí, vše k. ú. Liberec, na dobu
určitou od 24. 4. 2020 do doby ukončení nouzového stavu epidemie koronaviru (COVID-19).
Nebytové prostory budou využity za účelem zřízení dočasného ubytování a pracovního zázemí
pracovníků společnosti.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě osobního jednání
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
pronájem nebytového prostoru o výměře 119,9 m2 v přízemí v budově ul. Pastýřská 645,
Liberec I – Staré Město, která je umístěna na pozemku p. č. 2102, jehož je stavba součástí,
vše k. ú. Liberec, na dobu určitou od 24. 4. 2020 do doby ukončení nouzového stavu
epidemie koronaviru (COVID-19), pro FCC Liberec, s.r.o., IČO: 63146746, se sídlem: ul.
Mydlářská 105/10, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec, za účelem dočasného ubytování
a pracovního zázemí pracovníků společnosti, měsíční nájemné činí 7 993 Kč a zálohy na
služby ve výši 3 500 Kč.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a vyrozumět žadatele o
přijatém usnesení
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.04.2020

2/3

Důvodová zpráva

Jedná se o projednání žádosti společnosti FCC Liberec, s.r.o. o pronájem nebytových prostor
v objektu na adrese ul. Pastýřská 645, Liberec I – Staré Město (přízemí o výměře 119,9 m2) na
pozemku p. č. 2102, jehož je tato stavba součástí, vše k. ú. Liberec, na dobu určitou od 24. 4. 2020
do doby ukončení nouzového stavu epidemie koronaviru (COVID-19). Nebytové prostory budou
využity za účelem zřízení dočasného ubytování a pracovního zázemí pracovníků společnosti.
Z důvodu potřeby zachování chodu společnosti (vývoz odpadků ve městě) byla část pracovníků
společnosti již od 25. 3. 2020 dočasně ubytována a bylo jim poskytnuto zázemí ve výše uvedené budově
na základě krátkodobé 30 denní Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 0040/20/0097. Tato smlouva
byla uzavřena operativně z pravomoci vedoucího odboru majetkové správy a rychle řešila stávající
situaci. Vzhledem k tomu, že byl nouzový stav prodloužen minimálně do 30. 4. 2020, je třeba uzavřít
klasickou nájemní smlouvu, která musí být schválena radou města, bude navazovat na krátkodobou
smlouvu a ukončena bude po ukončení nouzového stavu.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a webu města od 2. 4. 2020 do 20. 4. 2020.
Výpočet nájemného byl stanoven dle Směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku
SML:
Stanovení nájemného:

800 Kč/m2/rok

Nájemné za rok

95 920 Kč

Měsíční nájemné
+ Služby činí:

Služby celkem

výměra pronajaté plochy:

119,9 m2

7 993 Kč
vodné a stočné:

500 Kč

Elektřina:

1 500 Kč

Plyn:

1 500 Kč
3 500 Kč

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje pronájem nebytového
prostoru společnosti FCC Liberec, s.r.o. na dobu určitou od 24. 4. 2020 do doby ukončení nouzového
stavu epidemie koronaviru (COVID-19).

Přílohy:
podklady k jednání
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