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.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 11
Majetkoprávní operace – změna nájemní smlouvy
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti Okresního stavebního bytového družstva o
aktualizaci nájemní smlouvy, spočívající ve změně čísel a výměr pozemků a přepočtu výše ročního
nájemného. Odbor MS aktualizaci nájemní smlouvy doporučuje. Výše ročního nájemného by
nově činila 5 355 Kč.

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
změny Nájemní smlouvy reg č. 2501/00/0706 uzavřené mezi Okresním stavebním bytovým
družstvem, se sídlem Kamenická 1213, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO
00224138, zastoupené předsedou představenstva panem Miroslavem Matějkou, a
statutárním městem Liberec ze dne 12. 3. 2001, formou Dodatku č. 1 k této nájemní
smlouvě, jedná se o změny:
a) v rozsahu pozemků z p. č. 430/2, p. č. 433/4, p. č. 433/5, vše k. ú. Doubí u
Liberce, nově na pozemky p. č. 430/2 a p. č. 433/4, vše k. ú. Doubí u Liberce
Celková výměra obsazenosti pozemků: původně 682 m2, nově 153 m2
b) výše ročního nájemného: původně částka 23 870 Kč, nově na částku 5 355 Kč.
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti Okresního stavebního bytového družstva (dále OSBD) o aktualizaci
nájemní smlouvy, spočívající ve změně čísel a výměr pozemků a přepočtu výše ročního
nájemného. Odbor MS aktualizaci nájemní smlouvy doporučuje. Výše ročního nájemného by
nově činila 5 355 Kč.
Na základě 4. zasedání Rady města Liberce dne 20. 2. 2001, usnesení č. 76/01, byla uzavřena dne 12. 3.
2001 Nájemní smlouva reg. č. 2501/00/0706 mezi Okresním stavebním bytovým družstvem, se sídlem
Kamenická 1213, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 00224138, zastoupené předsedou
představenstva panem Miroslavem Matějkou, a statutárním městem Liberec. Pozemky byly schváleny
za účelem – pozemky pod stavbami družstevních domů, a to na dobu neurčitou, od 1. 3. 2001.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, obdržel dne 10. 2. 2020 oznámení
Katastrálního úřadu v Liberci o sloučení parcel. V rámci revize pozemků v dané oblasti, došlo ke
sloučení pozemků p. č. 433/4 a p. č. 433/5 do pozemku p. č. 433/4 o výměře 435 m2, na tomto pozemku
stojí budova č. p. 415 a 416 v ul. Pilínkovská, Liberec XXIII-Doubí.
Statutární město Liberec v uplynulém roce prodalo část spoluvlastnických podílů pozemků náležející
k jednotlivým bytovým jednotkám umístěným v budovách stojících na těchto pozemcích: na pozemku
p. č. 430/2 (budova Pilínkovská 414), a na pozemcích p. č. 433/4 a p. č. 433/5, nyní již pouze na
pozemku p. č. 433/4 (budova Pilínkovská 415 a 416), vše k. ú. Doubí u Liberce. Na pozemku p. č. 430/2
zbyl spoluvlastnický podíl o velikosti 878/4155 (52 m2) náležející k bytové jednotce č. 414/2 a na
pozemku p. č. 433/4 zbyl spoluvlastnický podíl o velikosti 862/7415 (50 m2) náležející k bytové
jednotce č. 416/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 874/7415 (51 m2) náležející k bytové jednotce č.
415/4. O odkoupení těchto spoluvlastnických podílů vlastníci bytových jednotek neprojevili zájem.
Zástupcem těchto vlastníků je OSBD, kreré původně bytové jednotky vlastnilo a s městem má uzavřenu
předmětnou nájemní smlouvu.
Dne 4. 3. 2020 jsme zaregistrovali žádost OSBD, kterou žádá o aktualizaci nájemní smlouvy reg. č.
2501/00/0706, jejíž předmětem je změna výměry a přepočet ročního nájemného.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, s ohledem na výše uvedené
skutečnosti, doporučuje v nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0706 ze dne 12. 3. 2001 změnu rozsahu
pozemkových parcel, změnu celkové výměry nájmu a úpravu výše ročního nájemného formou Dodatku
č. 1 této smlouvy. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:
podklady k jednání
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