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

5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.03.2017

Pořadí jednání č. 69
Majetkoprávní operace – záměry  pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. 
Liberec na dobu určitou

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. záměr pronájmu nebytových prostor – 2 kanceláří (č. 3.09, 3.10) o celkové podlahové 
ploše 54,26 m2, nacházejících se ve 3. 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 1 parkovacího místa 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, Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské 
nám. 932/6, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, za účelem administrativní a 
kancelářské činnosti „Eurocentra“, za nájemné ve výši 1.050 Kč bez DPH za m2/rok za 
nebytové prostory a ve výši 3.966,94 Kč bez DPH/rok za 1 parkovací místo na parkovišti 
před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2023,

2. záměr pronájmu nebytových prostor – 3 kanceláře (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 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 za 2 parkovací místa 
na parkovišti před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2022,

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


