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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 29.1. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Fórum Liberec - žádost investora o spolupráci při zajištění financování 2. etapy 
výstavby 

Zpracoval: Dagmar Salomonová    

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Ladislav  F u c h s, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 13.1.2009  

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ivo Palouš, náměstek primátora 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e   
 
podpis předloženého „Oznámení o postoupení“ týkající se převodu práv a povinností ze 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě čj. 7003/05/0015 uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. na financující banku Hypo Real 
Estate Bank International Aktiengesellschaft pro případ neplnění podmínek úvěrové smlouvy 
ze strany společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.. 
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D ů v o d o v á   z p r á v a 
___________________________________________________________________________ 

 
Společnost Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. v současné době dokončuje první etapu 
výstavby OSC Fórum Liberec a připravuje zahájení etapy druhé s čímž souvisí i zajištění 
potřebných finančních prostředků.  
 
Financující banka Hypo Real Estate Bank International Aktiengesellschaft však poskytnutí 
úvěru váže mimo jiné i na podmínku, že se město písemně zaváže k postoupení práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy o budoucí  kupní smlouvě č.j. 7003/05/0015 a jejich 
dodatků uzavřené mezi Multi Veste Czech Rupublic 9, s.r.o. a Statutárním městem Liberec na 
tuto banku pro případ, že společnost Multi Veste Czech Rupublic 9, s.r.o.  nebude schopna 
dostát svým závazkům z příslušné úvěrové smlouvy uzavřené s touto bankou. 

Splnění této podmínky, kterým si banka chrání svoje investice, navrhuje společnost Multi 
Veste Czech Rupublic 9, s.r.o. formou „Oznámení o postoupení“ podepsané jak Multi Veste 
Czech Rupublic 9, s.r.o., tak i Statutárním městem Liberec. 
 
Odbor rozvojových projektů výše uvedený požadavek investora, respektive financující banky, 
konzultoval s právním odborem. Právní odbor v rámci této konzultace upozornil jednak na to, 
že podpisem „oznámení“ ze strany města získá žadatel, tj. společnost Multi Veste Czech 
Rupublic 9, s.r.o., mnohem výhodnější postavení při získávání úvěru a dále, že se jedná o 
„neodvolatelné a nepodmíněné“ potvrzení souhlasu města s případným postoupením (cesí) 
smlouvy na nový subjekt, o čemž by mělo rozhodnout zastupitelstvo města. 
 
Důvodem, proč město přistupuje v případě větších investičních záměrů k převodu pozemků 
formou nájmu a budoucí koupě, je právě snaha zajistit a ponechat si možnost svého vstupu do 
daného projektu tak, aby  vždy existovala cesta, jak s městským majetkem efektivně naložit či 
rozhodnout o jeho dalším osudu. Tento přístup města se již v uplynulém období osvědčil. 
Pokud by tedy v tomto případě nastala situace, že by společnost Multi Veste Czech Rupublic 
9, s.r.o. neplnila své povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy a finacující banka by tento 
projekt převzala, pak se domníváme, že v zájmu města by zcela jistě bylo vstoupit s touto 
bankou v jednání s cílem společně nalézt co nejrychlejší a nejvhodnější východisko z této 
situace při dodržení  rozsahu investičního záměru schváleného zastupitelstvem města a 
splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou.  
 
Postoupením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.j. 7003/05/0015 na financující banku, 
v případě neplnění úvěrové smlouvy ze strany investora, by tedy nadále zůstaly v platnosti 
smluvně ošetřená práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se jak realizace výstavby, 
tak i prodeje předmětných pozemků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy :  
Příloha č. 1. Žádost společnosti Multi Veste Czech Rupublic 9, s.r.o. o souhlas s postoupením  
                     smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
Příloha č. 2. Návrh Oznámení o postoupení 
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Příloha č. 1. Žádost společnosti Multi Veste Czech Rupublic 9, s.r.o. o souhlas s postoupením  
                     smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
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Příloha č. 2. Návrh Oznámení o postoupení 
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