
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek ELTODO-CITELUM  

 

Zpracoval: Pavel Kaiser, pověřen řízením odboru ekonomiky 

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3265 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Pavel Kaiser, pověřen řízením odboru ekonomiky 

Projednáno: s Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem pro ekonomiku 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

postoupení pohledávek, které za Statutární město Liberec vzniknou společnosti ELTODO-
CITELUM, s. r. o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 25751018, za-
psaná v oddílu C, vložka 66926 z titulu uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, nájmu ve-
řejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 
dalších práv a povinností (ze dne 31.5.2006) na společnost Československá obchodní banka, 
a. s., se sídlem Praha 5, PSČ 150 57, Radlická 333/150, IČ 00001350  
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u k l á d á  

 

Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat souhlas dle přílohy 

 

 

                                                                                                             Termín: 31. 5. 2011 
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Důvodová zpráva 
 
 

Dne 31.5.2006 byla mezi STATUTÁRNÍM M ĚSTEM LIBEREC , IČ 00262978, Náměstí 
Dr.E. Beneše 1, Liberec (dále jen „Město“) a společností ELTODO-CITELUM, s. r. o. se 
sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, Česká republika, IČ 25751018, zapsaná 
v oddílu C, vložka 66926 (dále jen „Společnost“) uzavřena Smlouva o poskytování služeb, 
nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a 
úpravě dalších práv a povinností ( dále jen „Smlouva“). 

 
Na Statutární město Liberec,  Odbor ekonomiky se obrátila společnost Dexia Kommunalkre-
dit Bank AG (dále jen“DEXIA)s informací, že   se rozhodla v reakci na globální finanční krizi 
pozastavit své finanční aktivity v rámci celého regionu střední a východní Evropy a postupně 
převést své pohledávky na místní bankovní ústavy. V této souvislosti podepsala DEXIA a 
Československá obchodní banka a.s.(dále jen ČSOB) dne 5.5.2011 „Dohodu o postoupení 
Úvěru“.  DEXIA si nás dovoluje požádat o vystavení opětovného Souhlasu MĚSTA s postou-
pením pohledávek Společnosti,(dále jen Souhlas) a to v naprosto totožném znění jako původní 
Souhlas, pouze se záměnou DEXIA za ČSOB. (viz příloha č.1).  
 
Stejně jako v minulosti je výše uvedený Souhlas, posledním krokem k uzavření úvěrové 
smlouvy na financování části obnovy, ke které se zavázala společnost ELTODO-CITELUM, 
s.r.o. ve smlouvě se SML, souhlas SML se zajišťovacím postoupením pohledávek z ELTO-
DO-CITELUM, s.r.o. na tuto financující banku. 
 
Jedná se o formu zajišťovacího postoupení pohledávek, přičemž k faktickému postoupení 
stávajících nebo nově vzniklých pohledávek dojde pouze za předpokladu, že „Smlouva o za-
jišťovacím postoupení pohledávek“ mezi společností ELTODO-CITELUM a bankou nabude 
účinnosti, tzn. pouze v případě porušení ze strany ELTODO-CITELUM. Tento požadavek ze 
strany bank na společnost je podle jejího vyjádření obvyklý – takto zajišťuje všechny obdobné 
úvěry financování obnovy VO (Praha, České Budějovice, apod.) 
 
Opětovné vydání Souhlasu nepřestavuje žádný nový nebo dodatečný závazek MĚSTA, nad 
rámec již původně vydaného souhlasu. V žádné případě tímto způsobem nebudou dotčena 
nebo omezena práva a závazky města Liberec vyplývající ze Smlouvy se společností ELTO-
DO-Citelum 
 
V souladu s ust. § 85 písm. i) je schvalování postoupení pohledávek vyšších než 20.000,-Kč 
vyhrazeno zastupitelstvu. 
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Příloha č. 1 

 

 

Souhlas STATUTÁRNÍHO M ěsta Liberec s postoupením Pohledávek  

 

 

Dne 31.5.2006 byla mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC ,  IČ 00262978, Náměstí Dr. E. Beneše 
1, Liberec (dále jen „Město ") a společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.  se sídlem Praha 4, Novodvor-
ská 1010/14, PSČ: 142 01, Česká republika, IČ 25751018, zapsaná v oddílu C, vložka 66926 (dále 
jen „Společnost ") uzavřena Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciál-
ního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností (dále jen 
„Smlouva“ ). 

 
Z titulu práva na úhradu smluvní ceny upraveného ve Smlouvě vznikla či vznikne Společnosti za Měs-
tem pohledávka či pohledávky (dále jen „Pohledávky“ ). V souladu s Článkem XI. odst. 3 Smlouvy 
tímto Město výslovně udílí bezpodmínečný a neodvolatelný  

  

s o u h l a s  

 

  

s postoupením všech Pohledávek vzniklých ze Smlouvy na společnost Československá obchodní 
banka, a. s.  se sídlem Praha 5, PSČ 150 57, Radlická 333/150, IČO 00001350 (dále jen „Banka“ ) 
jako postupníka.  

 

Banka není bez výslovného souhlasu Města oprávněna Pohledávky za Městem postupovat na jiné 
subjekty. 

 
Město prohlašuje, že k tomuto souhlasu byl získán souhlas všech příslušných orgánů Města. 
 
Město se zavazuje, že po doručení oznámení o postoupení Pohledávek ze Společnosti na Banku, 
plnit na Pohledávky vzniklé ze Smlouvy pouze ve prospěch účtu, který Banka určí.   

 

 

V Liberci dne ___________________  
 

 


