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.
10. schůze rady města dne: 05.05.2020
Bod pořadu jednání: 4
Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor
Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo dne 17. 4. 2020 datovou zprávu – výpověď
nájemní smlouvy od pronajímatele. Jedná se o vypovězení pronájmu nebytových prostor v budově
v ulici Konopná č. p. 1232/6, která je umístěna na pozemku p. č. 1443/117, vše v k. ú. Ruprechtice.
Dle nájemní smlouvy č. j. 111300, uzavřené dne 12. 9. 1994 je výpovědní lhůta 3 měsíční (Čl. IX,
bod 2., písmeno b).

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
bere na vědomí
ukončení Nájemní smlouvy č. j. 111300, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a
Střediskem jógy, se sídlem Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec V – Kristiánov, IČO:
11436921, zastoupené Ing. Milanem Svobodou, ze dne 12. 9. 1994, na pronájem
nebytového prostoru v budově č. p. 1232/6, Liberec XIV – Ruprechtice, ul. Konopná, která
je součásti pozemku p. č. 1443/117, za účelem skladování potravin o výměře 52 m 2,
výpovědí nájemce dle Čl. IX. bod 2. písm. b), a to k datu 31. 7. 2020.

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
ul. Konopná, budova č. p. 1232/6, Liberec XIV - Ruprechtice,

nebytový prostor
o výměře 52 m2

Statutární město Liberec obdrželo dne 17. 4. 2020 datovou zprávu - výpověď nájemní smlouvy od
pronajímatele. Jedná se o vypovězení pronájmu nebytových prostor v budově v ulici Konopná č.
p. 1232/6, která je umístěna na pozemku p. č. 1443/117, vše v k. ú. Ruprechtice. Dle nájemní
smlouvy č. j. 111300, uzavřené dne 12. 9. 1994 je výpovědní lhůta 3 měsíční (Čl. IX, bod 2.,
písmeno b)).
Nájemní smlouva č. j. 111300, ze dne 12. 9. 1994, byla uzavřena mezi pronajímatelem Úřadem města
Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, zastoupeným správcem nemovitostí firmou LORETA –
Rejnart Ivo, IČO 262 978, bankovní spojení KB č. ú. 950780207/0100 a Střediskem jógy se sídlem Na
výšinách 553/6, Liberec V., bank. spojení: 351414759-468, IČO 11436921, zastoupeném panem Ing.
Milanem Svobodou.
Původní číslo popisné budovy bylo č. p. 776, následně bylo změněno na č. p. 1232/6.
Statutární město Liberec obdrželo dne 17. 4. 2020 datovou zprávu - výpověď nájemní smlouvy od
pronajímatele. Jedná se o vypovězení pronájmu nebytových prostor v budově v ulici Konopná č. p.
1232/6, která je umístěna na pozemku p. č. 1443/117, vše v k. ú. Ruprechtice, dle nájemní smlouvy č. j.
111300, uzavřené dne 12. 9. 1994 je výpovědní lhůta tří měsíční (Čl. IX, bod 2., písmeno b).
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje ukončení nájemní
smlouvy na výše uvedený nebytový prostor.

Přílohy:
podklady k jednání
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