
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 1

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.07.2017

Pořadí jednání č. 114
Majetkoprávní operace – schválení dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu 
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1346/2017 uzavřené mezi Libereckým krajem a 
společností KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
IČO 27267351, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu a pozměnění 
textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1346/2017 mezi 
Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o.,

2. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/5267/2016 mezi Libereckým krajem a Centrem 
pro regionální rozvoj České republiky, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 
Praha 3 – Strašnice, IČO 04095316, týkající se změny rychlosti nepřetržitého 
připojení k síti Internet, změny ceny služeb za nepřetržité připojení k síti Internet a 
za úklid předmětu nájmu (kancelářských ploch),

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/5267/2016 mezi 
Libereckým krajem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky,

3. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1345/2017 mezi Libereckým krajem a Českou 
republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 
110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, týkající se změny rychlosti 
nepřetržitého připojení k síti Internet, změny ceny služeb za nepřetržité připojení k 
síti Internet a za úklid předmětu nájmu,

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1345/2017 mezi 
Libereckým krajem a Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj,

4. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1349/2017 mezi Libereckým krajem a 
Euroregionem Nisa, se sídlem tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III – Jeřáb 1, IČO 
00832227, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu (kancelářských 
ploch) a pozměnění textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1349/2017 mezi 
Libereckým krajem a Euroregionem Nisa,

5. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1347/2017 mezi Libereckým krajem a Sdružením 
obcí Libereckého kraje, se sídlem tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III, IČO 
64669246, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu (kancelářských 
ploch) a pozměnění textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1347/2017 mezi 
Libereckým krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje,

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení 
dodatků k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

Termín: 31. 08. 2017


