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III.   MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  

 
 
 

NÁVRHY USNESENÍ: 
 
1. Prodej Pozemků 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 
2209/47 dle GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
IČ 24729035, za kupní cenu 23.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi a Ludmile Balharovým, bytem Prosečská 478, 463 
11 Liberec XXX, za kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a koupi najaté věci 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci 
čj. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978 a 
European Development & Investment, a.s., IČ 25042467, ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 
2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru 
„Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.  
 

 

1. Prodej pozemků 
 

1.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                              p.p.č. 2209/106     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zastavěná plocha a nádvoří (budova bez č.p./č.e. – tech. vyb.) 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení  :  žádost 
záměr    :  prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení městského 
závazky a břemena  :  ne, kromě umístění el. trafostanice  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  094                     cenové pásmo / kategorie: III. / A 
cena dle interního předpisu :  1100,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   :  1320,- Kč/m2       výměra: 17 m2       
     
základní cena   :  22.440,- Kč 
náklady spojené s realizací :       660,- Kč         (daň 3% 675,- Kč, zaokrouhlení - 15,- Kč) 
 
Celková cena   :  23.100,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 20.7.2011 jsme obdrželi žádost od společnosti ELMOS LIBEREC s.r.o., IČ 47780126, se sídlem 
Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI, jednající na základě plné moci jménem společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve věci prodeje 
části p.p.č. 2209/47, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Důvodem žádosti je odkup části p.p.č. 2209/47, na které se nachází trafostanice č. 4250.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.9.2011 – usnesení č. 444/09/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 23.100,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 20.9.2011 – usnesení č. 657/2011 bod I.1. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP 
č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 23.100,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  14.10.2011 – 31.10.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 31.10.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  společnost ČEZ Distribuce s.r.o. (jistina 3.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 7.11.2011 – usnesení č. 559/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-
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Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 23.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá 
starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 16.11.2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 23.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
 
Rada města – 6.12.2011  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP č. 
3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 
23.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle 
GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za kupní cenu 
23.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2.   PRIVATIZACE  NEMOVITOSTÍ  -  PRŮVODNÍ LIST 
kat. území:  Vratislavice nad Nisou                                                                                   p.p.č. 2824     
Zpracovala   : Michaela Dorníková, referentka TOM 
kontroloval   : Pavel Podlipný, vedoucí TO 
    
druh pozemku / využití  :  zahrada 
ochrana    :  zemědělský půdní fond 
důvod předložení + záměr :  žádost, prodej pozemku   
využití dle územ. plánu  :  plochy bydlení venkovského 
závazky a břemena  :  záplavová oblast  
privatizace dle   :  Zásad postupu při privatizaci pozemků – výběrové řízení 
 
urbanistický obvod   :  064                     cenové pásmo / kategorie: V. / C 
cena dle interního předpisu :  200,- Kč/m2      koeficient K3 : 1,20 
jednotková cena   :  240,- Kč/m2         výměra: 44 m2         
základní cena   :  10.560,- Kč 
náklady spojené s realizací :       340,- Kč         (daň 3% 318,- Kč, zaokrouhlení + 22,- Kč) 
 
Celková cena   :  10.900,- Kč 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 29.8.2011 jsme obdrželi žádost od manželů Petra a Ludmily Balharových, bytem Prosečská 478, 
463 11 Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za 
účelem rozšíření pozemku.  
 
Projednáno: 
Rada MO – 5.9.2011 – usnesení č. 445/09/2011  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 10.900,- Kč, 
formou výběrového řízení. 
 
Rada města – 20.9.2011 – usnesení č. 657/2011 bod I.2. 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 10.900,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
ZVEŘEJNĚNO:  14.10.2011 – 31.10.2011   
Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl 31.10.2011 do 10:30. 
Přihlášeni k VŘ:     
-  manželé Petr a Ludmila Balharovi (jistina 3.000,- Kč byla zaplacena na účet MO) 
 
Rada MO – 7.11.2011 – usnesení č. 560/11/2011 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi a Ludmile Balharovým, 
bytem Prosečská 478, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
 
Zastupitelstvo MO – 16.11.2011 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi a Ludmile 
Balharovým, bytem Prosečská 478, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
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Rada města – 6.12.2011 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželům Petrovi a Ludmile Balharovým, bytem Prosečská 478, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Petrovi a Ludmile Balharovým, bytem Prosečská 478, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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II. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a koupi najaté věci 
 
Zpracoval: Michaela Dorníková, referentka TOM 
Kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě návrhu společnosti European Development & Investment, a.s., IČ 250 42 467 na 
částečnou změnu Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008 -  
vytvořením nového dodatku č. 4, proběhlo na radě MO dne 4.4.2011 v této věci jednání se zástupcem 
společnosti panem Petrem Jaklem. Dne 27.5.2011 jsme obdrželi žádost od společnosti European 
Development & Investment, a.s s návrhem dodatku č. 4 (kterým se, změnou výše jednotlivých 
čtvrtletních splátek z 238.000,-Kč na 79.000,-Kč, prodlouží doba nájemného a splatnost kupní ceny – 
z 31.3.2015 do 31.12.2015. Výše celkové nájemného a kupní ceny se nemění. Dále bylo doplněno 
ustanovení v Článku VII Jiná ujednání, kterým se pronajímatel zavazuje na své náklady odstranit 
vysílač VKV a nájemce se zavazuje nepoužít tento vysílač jako důvod k odstoupení od smlouvy.) 
Smlouva spolu s dodatky a návrhem 4. dodatku byla předána k posouzení Mgr. Pavlu Svobodovi 
(poradenská a konzultační činnost, IČ 69287074), který vypracoval upravené znění Dodatku č. 4 (do 
bodu za čtvrté se doplní číslo pozemku – p.p.č. 2199/1 a termín odstranění vysílače – 30.6.2013) 
 
Přílohy: 

1) Návrh dodatku č. 4 k předložený ke schválení – od Mgr. Pavla Svobody 
2) Dopis od společnosti European Development & Investment, a.s. ze dne 27.5.2011 
3) Návrh dodatku č. 4 od spol. European Development & Investment, a.s. 
4) Právní stanovisko ke smlouvám a dodatkům od Mgr. Pavla Svobody  
5) Smlouva o nájmu a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008 
6) Dodatek č. 1 ze dne 29.7.2008 
7) Dodatek č. 2 ze dne 11.12.2008 
8) Dodatek č. 3 ze dne 9.7.2009 

 
Projednáno 
Rada MO – 7.11.2011 – usnesení č. 573/11/2011  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s Dodatkem č. 4 ke 
Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec a European Development & Investment, a.s., IČ 250 42 467, ve věci nájmu a následné 
koupě p.p.č. 2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního 
záměru „Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“ a ukládá starostovi předložit materiál 
v zastupitelstvu MO. 

   
Zastupitelstvo MO – 16.11.2011- usnesení č. 166/11/2011  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  Dodatek 
č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec, IČ 00262978 a European Development & Investment, a.s., IČ 25042467, 
ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem 
realizace investičního záměru „Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“ a ukládá starostovi 
projednat tento materiál v následných orgánech a po schválení v následných orgánech ukládá 
starostovi příslušný dodatek podepsat za podmínky úhrady aktuální dlužné částky vč. všech sankcí 
k termínu podpisu příslušného dodatku.  
 
Rada města – 6.12.2011  
Rada města po projednání souhlasí s Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 
6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978 a 
European Development & Investment, a.s., IČ 25042467, ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 
2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru 
„Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 
6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978 a 
European Development & Investment, a.s., IČ 25042467, ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 
2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru 
„Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“. 
 

1) Návrh dodatku č. 4 předložený ke schválení - od Mgr. Pavla Svobody 
 

 
 

Dodatek č. 4 
 

ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 6100/2008/8525 uzavřené dne 14.3.2008 
ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  

za účelem realizace investičního záměru „Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“ 
 
 

 
mezi 

 
 

Statutární město Liberec,  nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59  Liberec I  
zastoupené paní Bc. Martinou R o s e n b e r g o v o u, primátorkou města 
IČ 00262978 
bankovní spojení Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou:                                        
Česká spořitelna Liberec č.ú. 30031-0984943369/0800, VS 2131008525 
na straně pronajímatele 

(dále jen  p r o n a j í m a t e l) 

 

a 

 

European Development & Investment, a.s., Revoluční 123, 460 01  Liberec 4 
zastoupená panem Petrem  J a k l e m, nar. 1.6.1972, bytem Americká 584/14, 120 00 Praha 2  
na základě generální plné moci ze dne 13.04.2007 
IČ 250 42 467 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou: 
oddíl B, vložka 1128  
na straně nájemce 

(dále jen  n á j e m c e) 

 
 
Tímto dodatkem se, na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. ……………. ze 
dne……….,  se s platností ode dne podpisu tohoto Dodatku mění tato usnesení Smlouvy o nájmu 
a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 uzavřené dne 14.3.2008 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
29.7.2008, Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2008 a Dodatku č. 3 ze dne 9.7.2009 (dále jen jako 
„Smlouva“):  
 
 
ve čl. III.  Výše nájemného se odst. 3.1. nahrazuje takto: 
 
Za nájem pozemků uvedených v článku I. této smlouvy sjednávají smluvní strany nájemné  ve výši 
30% z kupní ceny, tj. 7,346.400,- Kč, slovy: sedmmiliónůtřistačtyřicetšesttisícčtyřistakorunčeských, 
a to pro dobu, po kterou bude nájemní vztah trvat v rámci doby určité, na kterou je tato smlouva 
uzavírána. Nájemné je splatné ve čtvrtletních splátkách ve výši 79.000,- Kč, a to vždy do 15. dne 
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prvého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, tj. 15.1., 15.4., 15.7., 15.10. Poslední splátka 
nájemného splatná k 15.10. za 4. čtvrtletí roku 2015 bude ve výši doplatku do celkové výše 
stanoveného nájemného, tj. do 7,346.400,- Kč. 
 
Nebude-li nájemné zaplaceno ve stanovené výši a lhůtě, sjednává se, že za každý den prodlení 
s úhradou splátky nájemného je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužného nájemného. 
 
V případě, že nájemní vztah bude ukončen dříve než k  31.12.2015, tak poslední splátka 
nájemného bude navýšena o doplatek do celkové výše sjednaného nájemného, tj. do částky 
7,346.400,- Kč. 
 
Nájemné v celkové výši 7,346.400,- Kč bude v případě, že nájemce koupí nemovitosti uvedené v čl. 
I této smlouvy, započteno v plné výši jako část kupní ceny sjednané dle čl. IV. této smlouvy. 
 
 
ve čl. V.  Doba nájmu se odst. 5.1. nahrazuje takto: 
 
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemní poměr sjednávají na dobu určitou, a to ode dne 
podpisu smlouvy do 31.12.2015. 
 
 
ve čl. VI.  Koupě najaté věci, Kupní cena se odst. 6.1. nahrazuje takto: 
 
Celková kupní cena, za kterou je nájemce jako kupující oprávněn pozemky p.č. 2196/2, 2197/1, 
2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 16.173 m2 koupit, je sjednána ve výši 24,488.000,- 
Kč, slovy: Dvacetčtyřimiliónůčtyřistaosmdesátsedmtisícšestsetkorunčeských. 
 
Kupní cenu zaplatí nájemce následovně:  
 
4,897.600,- Kč, slovy: čtyřimiliónyosmsetdevadesátsedmtisícšestsetkorunčeských do 30 dnů po 
podpisu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci,  
7,346.400,- Kč, slovy: sedmmiliónůtřistačtyřicetšesttisícčtyřistakorunčeských formou nájmu dle 
článku III. této smlouvy   
12,244.000,- Kč, slovy: dvanáctmiliónůdvěstěčtyřicetčtyřitisíckorunčeských, nejpozději do 
31.12.2015 před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch nájemce (kupujícího) do katastru nemovitostí 
může být podán nejdříve po úhradě celé kupní ceny.  
 
 
ve čl. VII.  Jiná ujednání se doplňují odst. 7.5., 7.6. a 7.7. takto: 
 
7.5.  Pronajímatel se zavazuje na vlastní náklady stožár vysílače KVK včetně technologií, který je   

umístěn na pozemku p.č. 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, odstranit a přemístit na jiný 
pozemek nejpozději do 30.6.2013. 

 
7.6.  Smluvní strany se dohodly, že pokud pronajímatel na vlastní náklady odstraní stožár vysílače 

VKV včetně technologií na pozemku p.č. 2199/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou nejpozději do 
30.6.2013, nemá nájemce z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy. Nájemce nemá právo 
odstoupit od smlouvy ani ve lhůtě od podpisu dodatku č. 4 do termínu stanoveného dohodou 
smluvních stran pro odstranění uvedeného vysílače. 

 
7.7.  Smluvní strany tímto výslovně sjednávají ve smyslu ust. § 36 odst. 2 občanského zákoníku 

odkládací podmínku pro účinnost tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek 
nenabyde účinnosti dříve, než nájemce uhradí pronajímateli dlužné nájemné včetně smluvní 
pokuty v celkové výši 1,353.871,- Kč (slovy:jedenmilióntřistapadesáttřitisícosmsetsedmdesát 
jednakorunčeských) – tj. 5x splátka nájemného po 238.000,- Kč, smluvní pokuta za rok 2010 ve 
výši 18.096,- Kč a smluvní pokuta za rok 2011 ve výši 145.775,- Kč). Nájemce se výslovně 
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zavazuje uhradit nedoplatek nájemného a  smluvní pokutu na účet pronajímatele nejpozději do 
31.3.2012. 

 
Nezaplatí-li nájemce částku 1,353.871,- Kč pronajímateli nejpozději do 31.3.2012, tento 
dodatek se od počátku ruší a právní účinky tohoto dodatku nikdy nenastanou. Uhradí-li nájemce 
částku 1,353.871,- Kč pronajímateli nejpozději do 31.3.2012, je odkládací podmínka splněna a 
dnem uhrazení celé této částky nabývá tento dodatek účinnosti. 

 
 
V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Liberci dne :               V Liberci dne : 

 
 
 
 
..................................................................  ................................................................... 
European Development & Investment, a.s.    Statutární město Liberec                                                 
zastoupená      zastoupené primátorem 
Petrem  J a k l e m     Bc. Martinou R o s e n b e r g o v o u                           
                                                                                      
 
 
 
                                                                  ................................................................... 
       Městský obvod Liberec - Vratislavice n.N. 
       zastoupený starostou 

Lukášem  P o h a n k o u  
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2)  Dopis od společnosti European Development & Investment, a.s. ze dne 27.5.2011 
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3) Návrh dodatku č. 4 od spol. European Development & Investment, a.s. 
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4) Právní stanovisko ke smlouvám a dodatkům od Mgr. Pavla Svobody  
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- znění dodatku viz příloha č. 1 
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5) Smlouva o nájmu a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008  
 

 

 - 30 -



 - 31 -



 - 32 -



 

 - 33 -



 
 
 
 
 

 - 34 -



 
 

6) Dodatek č. 1 ze dne 29.7.2008 
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7) Dodatek č. 2 ze dne 11.12.2008 
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8) Dodatek č. 3 ze dne 9.7.2009 
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