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.
23. schůze rady města dne: 16.11.2020
Bod pořadu jednání: 20
Majetkoprávní operace – pronájem pozemku – k. ú. Doubí u Liberce
Stručný obsah: Jedná se o část pozemku p. č. 782/115, k. ú. Doubí u Liberce – ukončení nájemní
smlouvy reg. č. 4/11/0101 ze dne 1. 7. 2011 dohodou ke dni 31. 12. 2020 a následně uzavření nové
nájemní smlouvy z důvodu přepisu právnické osoby, změny pozemku a výměry.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě místního šetření
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
1. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 4/11/0101 ze dne 27. 6. 2011 uzavřené mezi statutárním
městem Liberec a Denso Air Systems Czech s.r.o., se sídlem Newtonova 484, 462 02
Liberec 23, IČO 267 18 324, zastoupené jednatelem panem Hideaki Matsuda, na část
pozemku p. č. 782/115, k. ú. Doubí u Liberce, dohodou ke dni 31. 12. 2020;
2. pronájem pozemku p. č. 782/271 o výměře 141 m2, k. ú. Doubí u Liberce, za účelem
příjezd/výjezd z parkoviště, za roční nájemné ve výši 4 935 Kč, na dobu neurčitou od
1. 1. 2021, pro DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., IČO: 254 32 338, zastoupené
jednatelem Kenichi Tokunaga, se sídlem Heyrovského 476, Liberec XXIII-Doubí, 463 12
Liberec

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2020 a uzavření nové nájemní
smlouvy od 1. 1. 2021
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva
Jedná se o část pozemku p. č. 782/115, k. ú. Doubí u Liberce - ukončení nájemní smlouvy reg. č.
4/11/0101 ze dne 1. 7. 2011 dohodou ke dni 31. 12. 2020 a následně uzavření nové nájemní smlouvy
z důvodu přepisu právnické osoby, změny pozemku a výměry.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., kontaktovalo statutární město Liberec, ve věci nájemní
smlouvy reg. 4/11/0101. Původní smlouva byla sjednána na firmu Denso Air Systems czech s.r.o., ale
po fúzi společností se nájemní smlouva nepředala současné firmě. Po jednání s novou firmou jsme
zjistili, že pozemek, který byl pronajatý, se již nevyužívá v souladu s nájemní smlouvou, a proto jsme se
dohodli na ukončení původní nájemní smlouvy k 31. 12. 2020 a uzavření nové nájemní smlouvy od 1. 1.
2021.
Na základě 11. zasedání Rady města Liberce dne 7. 6. 2011, usnesení č. 395/2011/IV/5, byla uzavřena
dne 27. 6. 2011 Nájemní smlouva reg. č. 4/11/0101 mezi Denso Air Systems Czech s.r.o., se sídlem
Newtonova 484, 462 02 Liberec 23, IČO 267 18 324, zastoupené jednatelem panem Hideaki Matsuda, a
statutárním městem Liberec. Část pozemku p. č. 782/115, k. ú. Doubí u Liberce byla schválena za
účelem – příjezd na parkoviště, a to na dobu neurčitou, od 1. 7. 2011.
Dne 1. 10. 2020 jsme obdrželi dotaz od firmy DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., kde žádali o
složenky na jejich firmu s jejich současným obchodním názvem. Tímto způsobem jsme se dozvěděli o
fúzi firem, kdy původní firma se sloučila se současnou. Jelikož došlo ke změně firem, nelze udělat
dodatek ke smlouvě. V rámci revize smlouvy jsme zjistili, že pozemek p. č. 782/115, k. ú. Doubí u
Liberce, se již nevyužívá dle současné smlouvy, což potvrdilo i šetření na místě. Příjezd na parkoviště
byl o něco posunut a na současném pronajatém pozemku je již zeleň. Dle současného stavu a katastrální
mapy je příjezd na parkoviště z pozemku p. č. 782/271, k. ú. Doubí u Liberce a vlastníkem tohoto
pozemku je statutární město Liberec.
Zveřejnění: 30. 10. 2020 - 16. 11. 2020.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje ukončení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2020 a uzavření nové nájemní smlouvy dle současného stavu od 1. 1.
2021.

Přílohy:
podklady k jednání
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