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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 18
Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – Konopná 1232/6, Liberec 14
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádostí dvou žadatelů, a to DH Liberec, o. p. s., se sídlem
Vlčí Vrch 323/54, Liberec 15 a Jednoty bratrské Liberec – Ruprechtice, se sídlem Konopná 776/8,
Liberec 14, o pronájem nebytového prostoru v objektu na adrese ul. Konopná č. p. 1232/6,
Liberec XIV – Ruprechtice (o výměře 52 m2) na pozemku p. č. 1443/113, jehož je tato stavba
součástí, vše v k. ú. Ruprechtice, na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádosti
Zpracoval:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

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
Varianta č. 1
pronájem nebytového prostoru o výměře 52 m2 v budově ul. Konopná, č. p. 1232/6, Liberec
XIV – Ruprechtice, na pozemku p. č. 1443/113, jehož je tato stavba součástí, vše v k. ú.
Ruprechtice, na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou, pro DH
Liberec, o. p. s., IČO: 27298523, se sídlem: Vlčí Vrch 323/54, 460 01 Liberec, za účelem
užití jako sociálně terapeutické dílny, roční nájemné činí 52 Kč a zálohy na služby ve výši
200 Kč měsíčně vč. DPH.
NEBO
Varianta č. 2
pronájem nebytového prostoru o výměře 52 m2 v budově ul. Konopná č. p. 1232/6, Liberec
XIV – Ruprechtice na pozemku p. č. 1443/113, jehož je tato stavba součástí, vše v k. ú.
Ruprechtice, na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou, pro Jednota
bratrská Liberec - Ruprechtice, IČO: 46744860, se sídlem: ul. Konopná 776/8, Liberec
XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, za účelem užití jako konzultační místnosti pro
poskytované poradenství a dále jako skladové prostory, roční nájemné činí 52 Kč a zálohy
na služby ve výši 200 Kč měsíčně vč. DPH.

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a vyrozumět žadatele o
přijatém usnesení dle schválené varianty.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o projednání žádostí dvou žadatelů, a to DH Liberec, o. p. s., se sídlem Vlčí Vrch 323/54,
Liberec 15 a Jednoty bratrské Liberec – Ruprechtice, se sídlem Konopná 776/8, Liberec 14, o
pronájem nebytového prostoru v objektu na adrese ul. Konopná č. p. 1232/6, Liberec XIV –
Ruprechtice (o výměře 52 m2) na pozemku p. č. 1443/113, jehož je tato stavba součástí, vše v k. ú.
Ruprechtice, na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Statutární město Liberec obdrželo 2 přihlášky k nabídkovému řízení na využití volných nebytových
prostor v ul. Konopná č. p. 1232/6, Liberec XIV – Ruprechtice, na pozemku p. č. 1443/113, jehož je tato
stavba součástí, vše k. ú. Ruprechtice. Přihlášky podal DH Liberec, o. p. s. a Jednota bratrská Liberec –
Ruprechtice. V obou případech se jedná o nevýdělečné organizace. Dle směrnice rady č. 18 – Nájem,
pacht a výpůjčky nemovitého majetku SML, bod 4.3.4 Mládežnické a nevýdělečné organizace, je
stanoveno nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok. Do RM předkládáme dvě varianty možného znění usnesení.
DH Liberec, o. p. s. - plánuje do výše uvedených prostor přesunout sociálně terapeutické dílny, čímž by
se zvýšila kvalita pracovního nácviku pro až 20 lidí s mentálním postižením. Nácvik pracovních návyků,
které jsou cílem sociálně terapeutické dílny, by byl blíže k realitě, pokud by klienti do práce museli
dojíždět z Harcova do Ruprechtic.
Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice – plánuje využití existující kanceláře v budově jako nové
konzultační místnosti pro poskytované poradenství (sociální, rodinné a výchovné). Existující skladové
prostory by chtěli zachovat a přesunout do nich sklad z jejich hlavní budovy, čímž by se v hlavní
budově uvolnily prostory, a ty by byly více využívány na přímou práci s návštěvníky a klienty.
Záměr pronájmu byl zveřejněn v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na
fyzické i elektronické úřední desce od 18. 6. 2020 do 20. 7. 2020.
Výpočet nájemného byl stanoven dle Směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku
SML:
Stanovení nájemného:

1 Kč/m2/rok

Nájemné za rok

52 Kč

+ Služby činí (měsíčně):
Služby celkem:

vodné a stočné:

výměra pronajaté plochy:

52 m2

200 Kč
200 Kč

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje pronájem nebytového
prostoru pro DH Liberec, o. p. s., IČO: 27298523, se sídlem: Vlčí Vrch 323/54, Liberec 15, 460 01, na
dobu neurčitou, od 1. 10. 2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Přílohy:
podklady k jednání
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