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: 9
Majetkoprávní operace – schválení pronájmu cizího pozemku – k. ú. Machnín
Stručný obsah: Manželé [osobní údaj odstraněn] žádají, prostřednictvím odboru správy
veřejného majetku, o legalizaci stavu uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v jejich
vlastnictví, které statutární město Liberec historicky užívá jako otočku autobusů MHD. S
pronájmem částí pozemků souhlasily všechny odbory, odbor MS ho též doporučuje. Výměra částí
pozemků byla geodeticky zaměřena. Roční nájemné tak činí částku 8 015 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
pronájem části pozemků p. č. 437/5 o výměře 202,80 m2, p. č. 437/10 o výměře 4,67 m² a
p. č. 437/11 o výměře 21,55 m2, celková výměra nájmu činí 229 m2, vše v k. ú. Machnín,
za účelem otočky autobusu městské hromadné dopravy ve vlastnictví manželů [osobní
údaj odstraněn] , 460 01 Liberec XI – Růžodol I, za roční nájemné 8 015 Kč, na dobu
neurčitou, pro statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
I
ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
Manželé [osobní údaj odstraněn] žádají, prostřednictvím odboru správy veřejného majetku, o
legalizaci stavu uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v jejich vlastnictví, které statutární
město Liberec historicky užívá jako otočku autobusů MHD. S pronájmem částí pozemků
souhlasily všechny odbory, odbor MS ho též doporučuje. Výměra částí pozemků byla geodeticky
zaměřena. Roční nájemné tak činí částku 8 015 Kč.
Materiál je předkládán na žádost odboru správy veřejného majetku, Magistrátu města Liberce, který
navrhuje projednání a uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 437/5, p. č. 437/10
a p. č. 437/11, vše v k. ú. Machnín, které jsou ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] , Liberec
XI – Růžodol I, 460 01 Liberec. Prodej uvedených pozemků není možný z důvodu omezení
dispozičních práv. Uvedené části pozemků jsou využívány statutárním městem Liberec, částečně jako
komunikace (vyjádření odboru správy veřejného majetku) a historicky jako otočka autobusů městské
hromadné dopravy linky č. 16 (dále jen MHD). Případ jsme posoudili s péčí řádného hospodáře, v úzké
spolupráci s odborem správy veřejného majetku a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec, a.s.,
jehož stanovisko o potřebnosti předmětné plochy přikládáme. Podmínky nájemní smlouvy byly s
vlastníky pozemků projednány a odsouhlaseny a pozemky byly geometricky zaměřeny. Cenu nájmu za
částí pozemků žadatelé odsouhlasili a je stanovena jako cena obvyklá, podle Směrnice č. 18 RM ze dne
3. 12. 2019, sazba 35,- Kč/ 1m2, tj. 229 m2 x 35 Kč = 8 015 Kč. S pronájmem částí pozemků souhlasily
všechny odbory. Odbor EP by plochu případně využil pro kontejnerové stání. Vzhledem k výše
uvedeným důvodům a skutečnostem odbor MS pronájem částí pozemků doporučuje.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Machnín

části pozemků - p. č. 437/5, 437/10, 437/11
vlastnictví žadatelů

ve

zpracoval:
kontroloval:

J. Krebsová
I. Roncová

druh pozemku:
ochrana:
důvod předložení:

437/5, 437/10, 437/11 – orná půda
zemědělský půdní fond
návrh odboru správy veřejného majetku na uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy

záměr:

pronájem části pozemků ve vlastnictví žadatele z důvodu legalizace stavu a potřeby statutárního
města Liberec pro účel točky autobusů MHD

využití dle územ. plánu: plochy zemědělské výroby – orná půda
skutečný stav – občasná otočka autobusů MHD č. 16, požadavek odboru správy
majetku, komunikace, majetkové vyrovnání
závazky a břemena:
pronájem pozemku:

ano – zástavní právo zákonné
ne

zákonná úprava:

NOZ § 2201 - nájemné

výměra pronajaté plochy: 229 m2

Roční nájemné celkem: 8 015,- Kč
Stanovisko PS: 30. 11. 2018
ÚP: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas
EP: souhlas – plochu bychom využili pro umístění kontejnerů na tříděný odpad
SK: souhlas
OS: souhlas
ZP: souhlas
OD: souhlas
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DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje pronájem částí pozemků p. č. 437/5, p. č.
437/10 a p. č. 437/11, vše v k. ú. Machnín, ve vlastnictví žadatele.

Přílohy:
podklady k jednání
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