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16. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.09.2017

Pořadí jednání č. 59
Majetkoprávní operace - schválení dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu 
nebytových prostor v budově KÚ LK 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/1348/2017 uzavřené mezi Libereckým krajem a  
PhDr. Mgr. Dušanem Kotlárem, s místem podnikání Skalní 494/3, 460 05 Liberec,    
IČO 14806754, na pronájem nebytového prostoru - místnosti č.  C 004 o výměře 8 
m2, nacházející se v suterénu budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 573, způsob využití 
prům.obj. (budova „C“) jež je součástí p.p.č. 4001/1 o výměře 819 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu 
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, týkající se změny periody 
úhrady nájemného (z měsíční platby na čtvrtletní platbu),

     b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1348/2017 mezi 
Libereckým krajem a PhDr. Mgr. Dušanem Kotlárem,

2. a) změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 090.0/02, OLP/3076/2014 ze dne 
31. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou s Karlem Pellonem, s místem 
podnikání U Potůčku 620, Liberec 6, IČO 10427678, na pronájem prostor 
označených č. 346, 347, 348, 349 a 351, o celkové podlahové ploše 142 m2, 
nacházejících se ve 3. podlaží budovy Liberec IV – Perštýn,  č.p. 525, způsob 
využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaným na listu 
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, týkající se změny periody 
úhrady skutečných nákladů spojených s provozem telefonní linky (z měsíční platby 
na platbu 1 x za 6 měsíců, a to v červnu za období prosinec až květen a v prosinci za 
období červen až listopad),

     b) předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 090.0/02, 
OLP/3076/2014 mezi Libereckým krajem a Karlem Pellone,

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. 12. 2017


