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.
12. schůze rady města dne: 02.06.2020
Bod pořadu jednání: 6
Majetkoprávní operace – změna smlouvy o výpůjčce
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov (dále
jen SDH) o aktualizaci smlouvy na výpůjčku pozemků, spočívající ve změně rozsahu výpůjčky,
změně parcelních čísel a výměr pozemků. Odbor MS aktualizaci smlouvy o výpůjčce doporučuje.

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 Smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/98/0284 uzavřené mezi Sborem dobrovolných
hasičů Horní Hanychov, se sídlem Ještědská 230, Liberec XIX – Horní Hanychov, 460 08
Liberec, IČO: 467 49 969, zastoupené starostkou sboru paní Alenou Šmídovou, a
statutárním městem Liberec ze dne 1. 10. 1998, formou Dodatku č. 1 k této smlouvě o
výpůjčce, jedná se o změny v čl. I, a to v rozsahu pozemků z p. č. 424, o výměře 8 112 m2,
k. ú. Horní Hanychov, nově na pozemky p. č. 424/1 o výměře 8 102 m2, p. č. 425/2 o
výměře 264 m2, p. č. 426/6 o výměře 74 m2, celková výměra výpůjčky činí 8 440 m2, vše
k. ú. Horní Hanychov. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají v platnosti.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.08.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov (dále jen SDH) o
aktualizaci smlouvy na výpůjčku pozemků, spočívající ve změně rozsahu výpůjčky, změně
parcelních čísel a výměr pozemků. Odbor MS aktualizaci smlouvy o výpůjčce doporučuje.
Na základě zasedání Rady města Liberce dne 8. 9. 1998, byla uzavřena dne 1. 10. 1998 Smlouva o
výpůjčce reg. č. 2501/98/0284 mezi Sborem dobrovolných hasičů Horní Hanychov, se sídlem Ještědská
230, Liberec XIX – Horní Hanychov, 460 08 Liberec, IČO: 467 49 969, zastoupené starostkou sboru
paní Alenou Šmídovou, a statutárním městem Liberec. Pozemky byly schváleny za účelem – výcvik
hasičské jednotky, a to na dobu neurčitou, od 1. 10. 1998.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, obdržel dne 7. 8. 2018 výzvu
Katastrálního úřadu v Liberci k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí. V rámci revize pozemků
v dané oblasti, došlo k rozdělení pozemků a jejich přečíslování (viz přiložený geometrický plán).
Původní pozemek p. č. 424 o výměře 8 112 m2 byl přečíslován na p. č. 424/1 a jeho výměra činí
8 102m2.
Dne 13. 5. 2020 jsme zaregistrovali žádost SDH, kterou žádá o aktualizaci smlouvy o výpůjčce reg. č.
2501/98/0284, jejíž předmětem je rožšíření rozsahu výpůjčky, a to o parcely č. 425/2 a č. 426/6, změna
parcelních čísel a výměr pozemků pro jejich činnost. Zveřejnění na fyzické i elektronické úřední desce
proběhlo od 14. 5. 2020 do 1. 6. 2020.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, s ohledem na výše uvedené
skutečnosti, doporučuje aktualizaci výše uvedené smlouvy o výpůjčce formou Dodatku č. 1 této
smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají v platnosti.

Přílohy:
podklady k jednání
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