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: 21
Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – k. ú. Liberec
Stručný obsah: Jedná se o ukončení nájemní smlouvy reg. č. 7003/02/044, upravené dodatkem
č. j. 7003/04/0007 ze dne 13. 2. 2004, dohodou ke dni 31. 12. 2020 a následně uzavření nových
nájemních smluv z důvodu porušení nájemní smlouvy a uzavření nových nájemních smluv s
ohledem na faktické užívání pozemků.

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
1. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 7003/02/044 ze dne 26. 6. 2002, upravené dodatkem č.j.
7003/04/0007 ze dne 13. 2. 2004, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a [osobní
údaj odstraněn] , 460 15 Liberec XV – Starý Harcov a [osobní údaj odstraněn] , 463 42
Bílá, na pozemky p. č. 2805/1, p. č. 2805/3, p. č. 2805/6, p. č. 2805/7 a p. č. 2807, vše v k.
ú. Liberec, dohodou ke dni 31. 12. 2020
2. pronájem části pozemků p. č. 2805/6 o výměře 2 m2 a p. č. 2805/7 o výměře 56 m², vše v k.
ú. Liberec, za účelem provozování trvalé dřevěné terasy, za roční nájemné ve výši 5 800 Kč
a každoroční zvýšení nájemného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2021, pro [osobní údaj odstraněn] , 463 42 Bílá
3. pronájem části pozemků p. č. 2805/1 o výměře 50 m2, 2805/6 o výměře 14 m2 a p. č. 2805/7
o výměře 7 m², vše v k. ú. Liberec, za účelem užívání schodiště k objektu, za roční nájemné
ve výši 2 485 Kč, na dobu neurčitou od 1. 1. 2021, pro [osobní údaj odstraněn] 463 42
Bílá

ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2020 a uzavření nových
nájemních smluv 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 ukončení nájemní smlouvy reg. č. 7003/02/044, upravené dodatkem č.j. 7003/04/0007 ze
dne 13. 2. 2004, uzavřená mezi statutárním městem Liberec a [osobní údaj odstraněn] z důvodu
porušení nájemní smlouvy a uzavření nových nájemních smluv s ohledem na faktické užívání
pozemků.
Na základě zasedání Rady města Liberce dne 18. 6. 2002, usnesení č. 365/02, byla uzavřena dne 26. 6.
2002 smlouva o nájmu reg. č. 7003/02/044 mezi Michalis Dzikos BOHEMIAREAL, IČ: 43197612,
zastoupený panem Michalisem Dzikosem, se sídlem Masarykova 512/12, 460 01 Liberec 1 a statutárním
městem Liberec, na pozemky p. č. 2805/1, 2805/3, 2805/6, 2805/7, 2807, vše k. ú. Liberec, a to na dobu
neurčitou, od 1. 7. 2002.
Na základě zasedaní Rady města Liberce dne 3. 2. 2004, usnesení č. 62/04, byla uzavřena dohoda o
postoupení práv a povinností nájemce ze Smlouvy o nájmu č.j. 7003/02/044 mezi [osobní údaj
odstraněn] , 460 15 Liberec XV – Starý Harcov a [osobní údaj odstraněn] , 463 42 Bílá, z důvodu
převodu vlastnických práv k budově č.p.1320, která je součástí pozemku p. č. 2805/8 (bývalý pavilon
„Bytex“), platná od 13. 2.2004.
V červnu 2020 došlo ze strany nájemce k porušení nájemní smlouvy, kdy bez souhlasu města,
v památkové zóně, byly umístěny herní prvky. Po dalších jednání s vlastníkem objektu, zastupujícím
nájemce, byl dohodnut tento postup:
1) zrušení současné nájemní smlouvy k 31. 12. 2020
2) odstranění herních prvků (minigolf a prolézací hrad) do konce roku 2020
3) parkovací místa u objektu restaurace převezme do svého systému SML – odbor SM
4) uzavře se nová nájemní smlouva na provozování trvalé dřevěné terasy
5) uzavře se nová nájemní smlouva na pozemky pod přístupovými schodišti k objektu do doby
kolaudace a jeho vložení na KN
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 nových nájemních smluv dle současného stavu od 1. 1.
2021.

Přílohy:
podklady k jednání
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mapa k dřevěné terase
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mapa ke schodišti
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Původní nájemní smlouva
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