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.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 62
Žádost o projednání výpovědi nájemní smlouvy za pronájem části pozemku – reklamní zařízení v
RASAV – CMG outdoor
Stručný obsah: Předmětem materiálu je projednání žádosti CMG outdoor, s. r. o. o projednání a
případné zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1155/3, k. ú.
Dlouhý Most, za účelem umístění reklamních zařízení, v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Žádost CMG outdoor ze dne 27.5.2020
Zpracoval:

Crháková Olga - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

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
žádost společnosti CMG outdoor s. r. o. evidovanou podatelnou Magistrátu města Liberec
pod CJ MML 102340/20 ze dne 27. 5. 2020,
zrušuje
usnesení č. 343/2020 z 8. schůze rady města konané dne 7. 4. 2020,
schvaluje
variantní řešení:
Varianta A:
prodloužení smlouvy o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec uzavřením Dodatku
ke Smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění
reklamních zařízení mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59, Liberec I a společností CMG outdoor s.r.o., IČ: 28741145, se sídlem:
Hodkovická 109, 460 06 Liberec VI, o půlroku.
NEBO
Varianta B:
prodloužení smlouvy o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec uzavřením Dodatku
ke Smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění
reklamních zařízení mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59, Liberec I a společností CMG outdoor s.r.o., IČ: 28741145, se sídlem:
Hodkovická 109, 460 06 Liberec VI, o rok.
NEBO
Varianta C:
prodloužení smlouvy o nájmu v Rekreačním a sportovním areálu Vesec uzavřením Dodatku
ke Smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění
reklamních zařízení mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59, Liberec I a společností CMG outdoor s.r.o., IČ: 28741145, se sídlem:
Hodkovická 109, 460 06 Liberec VI, na dobu neurčitou.
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a informovat žadatele o usnesení Rady města
Liberec.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.06.2020
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost společnosti CMG outdoor s.r.o. evidovanou podatelnou
pod CJ MML 102340/20 ze dne 27. 5. 2020 (viz příloha č. 1) o opětovné projednání a případné
zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy za pronájem části pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za
účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.
Rada města na svém 8. zasedání dne 7. 4. 2020 projednávala žádost společnosti CMG outdoor s.r.o. o
odložení plateb o tři měsíce tj. s termínem splatnosti faktur do 30. 6. 2020 za pronájem části pozemku p.
č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním a sportovním areálu
Vesec, v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19). Rada města Liberce usnesením č. 343/2020
neschválila odklad platby za pronájem části pozemku a uložila odboru správy veřejného majetku
informovat žadatele a odbor ekonomiky o přijatém usnesení Rady města Liberec a zajistit ukončení
smlouvy se společností CMG outdoor, s. r. o. za pronájem části pozemku č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most,
s termínem do 31. 7. 2020.
Odbor správy veřejného majetku informoval žadatele CMG outdoor s.r.o. o neschválení odkladu platby
a o ukončení nájemní smlouvy. Zástupce CMG outdoor s.r.o. podal žádost o opětovné projednání a
případné zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý
Most s vysvětlením, že kontejnery jsou využívány pro uskladnění materiálů nezbytných pro provoz
Rekreačního a sportovního areálu Vesec. Informace o využití skladových prostor v kontejnerech pro
uskladnění materiálů (oplůtků, kolíků pro vyznačení běžeckých tras atd.) pro Rekreační a sportovní
areál Vesec byla součástí materiálu Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/18/0043) ze 17. Rady města Liberec
dne 2. 10. 2018. Jako další důvod žadatel uvádí ekonomické využití části pozemku a to za roční nájemné
ve výši 217 800,00 Kč vč. DPH. V neposlední řadě žadatel zmiňuje dlouholeté partnerství s včasnými
platbami za pronájem části pozemku.
Na základě výše uvedeného odbor správy veřejného majetku předkládá radě města variantní řešení, kde
varianta A počítá s prodloužením nájmu o půlroku, varianta B uvádí prodloužení nájmu o rok a varianta
C počítá s prodloužením nájmu na dobu neurčitou.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost CMG Outdoor
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