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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 137
Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. 
Liberec na dobu určitou a neurčitou

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. záměr pronájmu nebytových prostor – 3 kanceláří (č. 2.09, 2.10., 2.11) o celkové 
podlahové ploše 82,35 m2, nacházejících se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 
525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 
3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a dále 2 parkovacích míst osobní automobily na 
p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1, nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na 
listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, Agentuře pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČO 71377999, za účelem administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve 
výši 1.050 Kč bez DPH za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 7.933,87 Kč bez 
DPH/rok, resp. 9.600 Kč s DPH/rok za 2 parkovací místa pro osobní automobily na 
parkovišti před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2022,

2. záměr pronájmu nebytových prostor – 3 kanceláří (č. 2.15, 2.16, 2.19) o celkové 
podlahové ploše 92,59 m2, nacházejících se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 
525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 
3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a dále 2 parkovacích míst pro osobní automobily 
na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1, nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných 
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, Státnímu fondu životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov, IČO 
00020729, za účelem administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši 1.050 
Kč za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 7.933,87 Kč bez DPH/rok, resp. 9.600 Kč s 
DPH/rok za 2 parkovací místa pro osobní automobily na parkovišti před budovou, na 
dobu neurčitou,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění 
záměrů pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.

Termín: 30. 06. 2017


