
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: 31. 5. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Veřejná zakázka "MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova"- souhlas se zřízením 
zástavního práva 

 

 

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupovním funkce vedoucího od-
dělení technické správy školských a kulturních zařízení 

Romana Dušáková - referent oddělení technické správy škol-
ských a kulturních zařízení 

 

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kul-
turních zařízení 

telefon: 48 524 3426 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských a kulturních zařízení  

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury 

Projednáno: ve 4. mimořádné RM dne 30. 5. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

postoupení pohledávky a zřízení zástavního práva ve prospěch banky zhotovitele UNILEA-
SING a.s., která zhotoviteli, společnosti AWEA s.r.o. poskytne úvěr na financování předmětu 
díla plnění v rámci veřejné zakázky „MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“, a to 
k pozemkovým parcelám dle geometrického plánu č.2375-23/012, p.p.č. 1243/1 o výměře 
3974 m2 – ostatní plocha , p.p.č.1242/5 o výměře 235 m2 – zastavěná plocha, p.p.č. 1242/4 o 
výměře 235 m2 - zastavěná plocha, p.p.č. 1242/3 o výměře 246 m2 – ostatní plocha, p.p.č. 
1243/3 o výměře 32 m2 – zastavěná plocha a budoucí budově (včetně spojovacího krčku) 
postavené na p.p.č.1242/5 a 1242/4, to vše pro k.ú. Ruprechtice, okres a obec Liberec, zajiš-
ťujícího pohledávku do max. výše 30.282.240,00 Kč. Po splacení závazku SML vůči zhotovi-
teli - společnosti AWEA s.r.o., bude zástavní právo k předmětným nemovitostem vymazáno. 
 
 
a  u k l á d á 
 
 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
 
předložit předmětné dokumenty ke schválení radě města 
 
 
           Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Rada města na své 2. mimořádné schůzi dne 27. 3. 2012 schválila usnesením č. 244/2012 vy-
psání veřejné zakázky „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věko-
va “. 

V souladu s výše uvedeným usnesením rady města vypsal odbor školství a kultury výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, od-
loučené pracoviště Věkova “. Výsledek výběrového řízení odsouhlasila rada města dne 22. 5. 
2012 na svém 10. zasedání, č. usnesení 395/2012. Vítězem výběrového řízení se stala společ-
nost AWEA s.r.o., která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka tohoto 
uchazeče rovněž vyhověla veškerým požadavkům zadavatele a je pro zadavatele akceptova-
telná. Uchazeč doplnil návrh smlouvy o ustanovení, které SML zavazuje k uzavření zástavní 
smlouvy ve prospěch banky zhotovitele, která dodavateli poskytne úvěr na financování před-
mětu díla plnění, a to k pozemkovým parcelám č. 1243/1, 1242/5, 1242/41242/3, 1243/3 a 
budoucí budově (včetně spojovacího krčku) postavené na p.p.č.1242/5 a 1242/4, to vše v k.ú. 
Ruprechtice, okres a obec Liberec. Zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem ve 
prospěch banky, která zhotoviteli poskytne úvěr, je vzhledem k následnému postoupení po-
hledávky logickým krokem. Pozice SML se zástavou uvedených nemovitostí ve prospěch 
úvěrující banky stává méně rizikovou, eliminuje se tím riziko možné insolvence zhotovitele. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství a kultury Zastupitelstvu města Liberce 
schválit předložený návrh na zřízení zástavy k pozemkovým parcelám č. 1243/1, 1242/5, 
1242/41242/3, 1243/3 a budoucí budově (včetně spojovacího krčku) postavené na 
p.p.č.1242/5 a 1242/4, to vše v k.ú. Ruprechtice, okres a obec Liberec. 

 

 

 

Příloha: geometrický plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










