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3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

IMOBILIEN AG, spol. s.r.o. - odstoupení od kupní smlouvy   
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starosta městského obvodu 

          

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

      

1. B e r e  n a   v ě d o m í 
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zprávu o dosavadním vývoji záležitosti s kupní smlouvou č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008 
se společností IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 392/11, 
110 Praha  1 – Staré město, o koupi  pozemku p.p.č. 2055/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

 

2.  N e u z n á v á  

 

odstoupení společnosti IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 
392/11, 110 Praha  1 – Staré město od smlouvy č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008, neboť 
důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího podle zákona ani uzavřené kupní 
smlouvy nejsou dány. 

 

3.  O d s t u p u j e 

od smlouvy se společností IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 
392/9 a 392/11, 110 Praha  1 – Staré město -  od smlouvy č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008,  
neboť nastaly důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany Statutárního města Liberec podle 
čl. VI. první odstavec, když kupující řádně nezaplatil do 31.12.2010 ani v náhradní lhůtě pro-
dloužené o 30 dní  třetí splátku kupní ceny pozemku ve výši 6,808.350,- Kč. 

 

4. U k l á d á  

primátorovi Statutárního města Liberec učinit potřebné právní kroky k vypořádání vzájem-
ných vztahů mezi Statutárním městem Liberec, Městským obvodem Liberec - Vratislavice 
nad Nisou, společností  IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557 a společností Bytové družstvo 
IMOBILIEN Sladovnická,  IČ: 27350096, která v současné době vlastní předmětný pozemek. 
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Důvodová zpráva pro ZM 

 Ad I. 

Dne 2.5.2008 uzavřelo Statutární město Liberce smlouvu č. 6100/2008/8496, kterou  prodává 
pozemek p.p.č. 2055/1 v k.ú.  Vratislavice nad Nisou  kupující   IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 
25438557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 392/11, 110 Praha  1 – Staré město,  aby kupující 
mohl na parcele vybudovat "Obytný soubor U Pivovaru" podle předložené architektonické 
studie. 

  

Kupní cena za pozemek byla sjednána ve výši 38.046.000,- Kč a měla být uhrazena ve 4 
splátkách: 

1. Částka 13 616 700,- Kč do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. 
2. Částka 9 077 800,- Kč po dokončení I. Etapy , nejpozději do 28.2.2009 
3. Částka 6 808 350,- Kč po  dokončení III. Etapy, nejpozději do 31.12.2010 
4. Částka 8 543 150,- Kč do 30 dnů po kolaudaci a dokončení celého investičního zámě-

ru, nejpozději však do 31.12.2012. 

  

První dvě splátky   v celkové výši    22 694 500,- Kč  byly statutárnímu městu Liberec uhra-
zeny. Se třetí splátkou se však kupující dostal do prodlení a v řádném ani náhradním termínu 
splátku ve výši 6 808 350,- Kč neuhradil.  Kupující ji  měl nejpozději uhradit do 31.12.2010. 
Neuhradil ji však ani ve lhůtě prodloužené o 30 dní dle čl. VI. uvedené smlouvy. Statutární 
město Liberec je proto  oprávněno využít sjednaného práva a od kupní  smlouvy odstoupit pro 
neplnění povinnosti kupujícím. 

  

To bude znamenat, že kupující bude povinen městu vydat pozemek p.p.č. 2055/1 v k.ú. Vrati-
slavice nad Nisou zpět a Statutární město Liberec bude povinno v souladu se smlouvou vydat 
část již uhrazené kupní ceny. 

  

Dva dny před vypršením splatnosti třetí splátky doručil kupující Statutárnímu městu Liberec 
návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č.  6100/2008/8496, kde navrhoval mimo jiné změnu 
splátkového kalendáře. Návrh dodatku ale nebylo možné ani řádně a v souladu se zákonem do 
konce roku 2010 projednat a nelze ani doporučit, aby byl akceptován, neboť   Statutární město 
Liberec znevýhodňuje. 

  

Kupující dále v roce 2009  vložil předmětný pozemek do majetku Bytového družstva IMO-
BILIEN Sladovnická,  IČ: 27350096,  se sídlem Liberec 3, Hanychovská 886/16b, PSČ 460 
10. K navrácení pozemků Statutárnímu městu Liberec bude potřeba součinnost této třetí práv-
nické osoby. Bytové družstvo  je sice s kupujícím personálně propojené, nicméně  je to další 
subjekt v majetkové transakci, která bude narovnávat majetkové a finanční vztahy. 

  

Ad II. 

Dne 28.1.2011 došlo Statutárnímu městu Liberec  jednostranné  odstoupení od smlouvy kupu-
jícím z důvodu, že pozemky se údajně staly nezpůsobilými  k zamýšlené zástavbě. Kupující 
však toto své tvrzení ničím nedoložil. 
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Následně ještě dne 9.2.2011 došlo Statutárnímu městu Liberec  oznámení o postoupení pohle-
dávky, dle kterého údajně společnost IMOBILIEN AG s.r.o. postoupila svoji pohledávku  za 
Statutárním městem Liberec  ve výši 22 694 500,- Kč společnosti Bytové družstvo IMOBILI-
EN Sladovnická IČ: 273 50 096. Ovšem bez dalších dokladů, že by tomu tak skutečně bylo. 

 

Naopak je nutno uvést, že město Liberec v přenesené působnosti kupujícímu poskytlo veške-
rou zákonnou a potřebnou součinnost při přípravě investičního záměru. Magistrát města Libe-
rec, Stavební úřad v Liberci vydal dne 8.2.2010  pod č.j. SUUR/7120/135640/09-Vn, CJ 
MML 015809/10 územní rozhodnutí na investiční záměr společnosti IMOBILIEN AG, s.r.o. 
na pozemku p.p.č. 2055/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Statutární město Liberec tak v samostatné i přenesené působnosti učinilo všechny zákonné 
kroky směřující k tomu, aby investiční záměr společnosti IMOBILIEN AG, s.r.o. byl realizo-
vatelný. Ve světle těchto skutečností tak nezbývá, než důvody pro odstoupení od smlouvy ze 
strany kupujícího kategoricky odmítnout, neboť nejsou ničím  opodstatněné. 

 

Ad III. 

Doporučuji, aby zastupitelstvo Statutárního města Liberec v souladu principy hospodárnosti a 
řádné správy samo využilo svého práva a odstoupilo od smlouvy podle čl. VI. odst. 1, 
z důvodu, že kupující v řádném termínu, ani náhradní lhůtě prodloužené o 30 dní podle uve-
deného článku nezaplatil splátku kupní ceny. Tím jsou naplněny sjednané důvody pro odstou-
pení od kupní smlouvy ze stran prodávajícího. 

 

Z dosavadního jednání společnosti IMOBILIEN AG, s.r.o. je i zřejmé, že kupující nehodlá ani 
v budoucnu plnit za podmínek stanovených předmětnou kupní smlouvou.  

Ad IV. 

Dále je navrhováno, aby zastupitelstvo uložilo primátorovi, jakožto osobě zastupující Statu-
tární město Liberec navenek, učinit potřebné právní kroky, které povedou k vypořádání a na-
rovnání vztahů se společností IMOBILIEN AG, s.r.o. 

Které kroky konkrétní kroky to budou, nelze v tuto chvíli předjímat.  Vyplynou z dalších ví-
cestranných jednání mezi Statutárním městem Liberec, Městským obvodem Liberec - Vrati-
slavice nad Nisou, jichž se v souladu se statutem týká zejména fiskální stránka vzájemného 
vypořádání, smluvní stranou  kupní smlouvy společností IMOBILIEN AG a i stávajícím 
vlastníkem předmětného pozemku Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická. Je možné, že 
se vše podaří urovnat a vypořádat smírnou cestou, ale je i pravděpodobné, že se mimosoudní 
konsenzus nalézt nepodaří a o vypořádání vzájemných vztahů bude nakonec muset rozhod-
nout soud. V tuto chvíli jsou důvody pro odstoupení od smlouvy mezi všemi smluvními stra-
nami sporné. 

 
 

Přílohy: 

- Kupní smlouva č. č. 6100/2008/8496 

- Odstoupení od smlouvy kupujícím ze den 27.1.2011 

- Oznámení o postoupení pohledávky ze dne 9.2.2011 
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Statutdrni mdsto Liberec
nim. Dr. Edvarda BeneSe I
460 59 Liberec

V Liberci dne9.2.20ll

Vdc: Ozndmenf o postoupeni pohleddvlcy

Y62ent,

jakoZto jednatel obchodnf spolednosti IMOBILIEN AG, s.r.o., se sidlem Praha l, Na
Piikopd 392/9 a393111, PSe: 110 00, lC:254 38 557, zaps. vOR veden6m MS vPraze
v oddfle C, vloZka 733537, timto Statutamimu mdstu Liberec v souladu s ustanovenim $ 526
odst. 1) obdanskdho zdkoniku oznamuji, ie spolednost IMOBILIEN AG, s.r.o., jakoZto
postupitel, postoupila smlouvou o postoupeni pohled6vky ze dne 6.2.2011 svoji pohled6vku
za Statutrlrnim mdstem Liberec ve WSi 22,694.500,- Kd ( slovy:
dvacetdvamiliony5estsetdevades6tdt5ditisicep6tset korundeskfch ) na Bytov6 druZstvo
IMOBILIEN Sladovnick6, se sidlem Liberec 3, Hanychovsk6 886/16b, Ie: 273 50 096, zaps.
v OR veden6m KS v Usti nad Labem v oddile Dr., vloZka 884, jakoZto postupnika.

VfSe uvedenou pohled6vku ve vf5i 22,694.500,- Kd ( slovy:
dvacetdvamilionyiestsetdevades6tdtyiitisicepdtset korundeskfch ) mdla spolednost
IMOBILIEN AG, s.r.o. za Statutimim mdstem Liberec z titulu vzniku niiroku na vr6ceni
bezdtvodn€ho obohaceni piedstavujiciho zaplacenou dast kupnf ceny v souladu
s ustanovenim $ 457 obdanskdho zakoniku, s tfm, Ze ke vzniku tohoto naroku na w6ceni
bezdrivodndho obohaceni do5lo z drivodu odstoupeni spolednosti IMOBILIEN AG, s.r.o. od
kupni smlouvy dj. 6100/2008/8496 uzaviend dne 30.4.2008 mezi spolednosti IMOBILIEN
AG, s.r.o., jakoZto kupujicim, a Statut6rnim m6stem Liberec, jakoito prod6vajicim.

Svf{ dluh ve WSi 22,694.500,- Kd ( slovy:
dvacetdvamiliony5estsetdevadesatdt5ditisicepEtset korundeskich ) necht' tltdii, Statutdmi
mdsto Liberec jiL uhradi nov6mu v6iiteli, tedy Bytovdmu druZstvu MOBILIEN Sladovnick4
a to bezhotovostnim pievodem na ridet Bytovdho druZstva IMOBILIEN Sladovnickrl dislo
tdtu 2950982/0800, vedeny u is,a.s., pobodka Liberec.

Stetul,ernl mtrto Llbcrcc
Dorucrno :  10.02.201 1
cJ llf,ll 023380/11
l l r t y : ' l  F . l t o h y , o

S pozdravem

frMfiF.!EtIf ru-qFr-4g's'-r.raP-i;r<oPe 
3Q//s 6 -:P3l11

'.{:' .i1q oqG--'ryi4{:1 --.

,7.ia; *sa's$sl'. nrrl c72':?8557

Ing. Martin Kdlhtlnek
jednatel IMOBILIEN AG, s.r.o.
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tl r4ufcni vlactn ictrri'ttupuj**i: h pkctnr$tn*nr nsrrlsx.ites{e
prodr{v4iiairnej,f$zdeii ds itli d.nri qde dne, r1hed3' prvn:i

kd, go i'e' doUllsorr'ri*a*uriei snrkrrwy joji*r efs*h*p v,t

Soue6sti nilvrhu n* vklsd vlasarisk*hn pf*va dt'r

pr*d$v4jbibo $ *t;nl, t"e hrlpu.iici a.aplntila t**i ktpri cen-'*

l{upujici *e navazuji"k irhndd sprlivnlho puplatkrr za eripis

ffi.

Pred*vajici :i je v*elum svd pr:lrinteisti kp'*tl$rt'i clanoveh

irhraeiy titr: i'larr&.

l)ro pi'ipa{ rxlstoupe ni t:cl snrl*us} r-a sittrace. k<$rr" pr:etl$v6i

o prominuti c{an€ z pievodu trsmovitesti fi}bo rnu l*d*:st * 1

kupqjiei {6stku- kte.r{ piexlstavuie dafi r pier'*du n tnovixr:sl

surli:1rl.y huprri v piip;*de. i.e k uhmd*
louT"en{'ch o 30 dnri ode dne .ir'iiclr

ad lll tdn snllo*,vy i*tlojde nejpoe.d*.ii
rr i  r ietrudorr lespekirrvat dohodnLrty * l* l

d*, Le spluini i r lelu r;mlorrr '"*" s$ stane
li*e ,se- littpr:vanii **rllovites{ stii!ne

dr.uhe srrafiS *a ,ntlt,e-su uve:dr;ittr":{I

y prcddvajicih$ se $t$vqii tr*pl'acr!'r:'ii

aee stnvt:ry" je kLrpujici pot'in*n vrdtil

sd,ste*peni od surl*nvv a piedat .ie.i
ouv,'- a z.{xrve* se pr'<r<iivajici a krrprriici
vlastniel$ho prriva kttpuiiei talt. ?.trJr ii?lc

ripi$ rtlffilni*kehii prdra ve pr**p$*h

ii v* pri-:sp*ctr pred*r'qiicilr* il,ri*tha

y uejddie drr '.'i rr:kt ar*e dsre ndst*irperli
rnrl*e v.stnttpil ss sotihlniir:nr obnt

p*jici ne*lohr:dnau pisi**rnf jitrali

. kc ktelrinrLrburie v jeji pnrrp€elr
I{atastnilni pr*cr:v i$ifLiber*cbi lira.i,

kairstru 11ss6r.ir**ti p*i:*daji hltptt3iu i

a{ky li*prli eerl;,, tj. S$gt'[y i3,61$.?0S";'
,i ri,*rnl+uvtr je u:Lr2ena u pr+dSr"i*.iiciho.

nonrwitssri musi bit Prohl{3eli
rrvedend vi'ii.

vlrr*tgiekSh* do k*lastrLr'Derllo\j:iiixi{i

pi iznirni h dntt i a p*ettxl* ne$t$.vrt$sti n

i n*trude rirt:ci r.'vu!-it uiit*rlov*ll:i zakoi:a

nrin*ti dan€ f:triie ?sttrirniitit. iar'aziiie se
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