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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018

Pořadí jednání č. 73
Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově E (podnikatelský 
inkubátor Libereckého kraje)

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

a) pronájem nebytových prostor – 7 kanceláří (5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.21, 5.22) o 
celkové podlahové ploše 248 m2, nacházejících se v 5. 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 možnost pronájmu 8 parkovacích míst na 
základě písemné žádosti 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 úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, korporaci ARR – Agentura 
regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 
Liberec, IČO 48267210, pro účely činností spojených s podnikatelským inkubátorem 
Libereckého kraje, za nájemné ve výši 1.570 Kč za m2/rok za nebytové prostory, a ve 
výši 9.600 Kč/rok/1 parkovací místo na parkovišti před budovou bez DPH, na dobu 
určitou, tj. od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2021,

b) pronájem nebytového prostoru – 1 kancelář (5.16) o celkové podlahové ploše 31,51 m2, 
nacházejících se v 5. 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, evidovaným na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, korporaci ARR – Agentura regionálního rozvoje, 
spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 
48267210, pro účely činností spojených s podnikatelským inkubátorem Libereckého 
kraje, za nájemné ve výši 1.570 Kč za m2/rok za nebytové prostory, na dobu určitou, tj. 
od 16. 2. 2018 do 31. 7. 2021,

c) předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/43/2018 mezi Libereckým krajem a ARR –
Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o.,

d) plnou moc č. PM/15/2018 pro ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se 
sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, včetně vzoru 
Prohlášení o vyslovení souhlasu s umístěním sídla podle § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,

u d ě l u j e

oprávnění k uzavírání podnájemních smluv k předmětu nájmu uvedeného v Nájemní smlouvě 
č.j. OLP/43/2018 se subjekty podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje, a to v souladu s 
příslušným Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu schváleným 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 45/18/RK dne 9. 1. 2018

a  u k l á d á

Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení smlouvy 
a plné moci k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

Termín: 31. 01. 2018


