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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  
 

7.  zasedání zastupitelstva města dne:  6.09.2012 

Bod pořadu jednání:  

Věc:  :   REAL SPACE s.r.o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 

Zpracoval: Dagmar Salomonová    

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, odd. rozv. koncepce 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v poradě vedení dne 16.5.2012 a v radě města dne  22.5.2012 

Poznámka: - 

Předkládá:  Lukáš Martin 
 náměstek primátorky města 

 
 
 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání  

n e s c h v a l u j e 
 
úpravu Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
23.9.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL SPACE s.r.o. 
následovně : 
 

a) prominutí platby nájemného za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 2337/1 
a 2337/2  vše v k.ú. Liberec za období 1.7.2011 do 30.06.2012 v celkové výši 
125.400,- Kč  z důvodu omezení možnosti užívání pozemků ke sjednanému účelu, 

 
b) zproštění povinnosti platit nájemné za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 

2337/1 a 2337/2  vše v k.ú. Liberec od 1.7.2012 do nabytí právní moci územního 
rozhodnutí na výstavbu bytového domu na předmětných pozemcích. 
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Důvodová zpráva 
 
Rada města na své schůzi konané dne 22.5.2012 projednala materiál týkající se žádosti spo-
lečnosti REAL SPACE s.r.o. na úpravu smluvních podmínek a to v souvislosti se záměrem 
výstavby bytového domu v ul. Svojsíkova a průběhem územního řízení. 
 
Konkrétně nájemce ve své žádosti požádal o následující úpravy uzavřené smlouvy o nájmu a 
koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 : 
 
-  prominutí platby nájemného za období 1.7.2011 do 31.12.2011,  
-  zproštění povinnosti platit nájemné za pronájem pozemků parc.č. 2337/1,  2337/2, 2336/1 a 

2335/1 v k.ú.  Liberec  od 1.1.2012 do doby právní moci územního rozhodnutí na výstavbu 
bytového domu na předmětných pozemcích a 

-  úpravu smluvních termínů v čl. V. bod 5.2. a čl. VI. bod 6.3.. 
 
Výsledkem jednání rady města bylo přijaté usnesení č. 430/2012 ve znění : 

Rada města po projednání  z r u š u j e  usnesení rady města č. 207/2012  a   s o u h l a s í   
s níže navrženými úpravami Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL 
SPACE s.r.o. : 
 
a) vypuštěním termínů sjednaných v čl. V. bod 5.2. a čl. VI. bod 6.3.  
 
a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na úpravu Smlouvy o nájmu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 
uzavřené s REAL SPACE s.r.o. se sídlem Moskevská 28, 460 01 Liberec IV, IČ 273 24 648 ke 
schválení zastupitelstvu města 

       Termín: 5/2012 
 

Ze zápisu z jednání rady města je pak zřejmé, že záměrem rady města bylo výše přijatým 
usnesením akceptovat  pouze požadavek nájemce na úpravu smluvních termínů a vedle toho 
ponechat v platnosti původní smluvní ujednání ve věci úhrady nájemného.  

Odbor strategického rozvoje a dotací tedy skutečnost, že je potřeba usnesením přijmout roz-
hodnutí i ve věci nájemcem  požadovaných úprav týkající se prominutí platby nájemného a 
zproštění povinnosti platit nájemné uvedl v důvodové zprávě pro 5. zasedání zastupitelstva 
města a to včetně návrhu příslušného usnesení.  
 

Výsledkem projednání materiálu v zastupitelstvu města je usnesení č. 118/2012 ve znění : 
 
„Zastupitelstvo města po projednání  n e s c h v a l u j e  úpravu Smlouvy o nájmu a koupi 
najaté věci reg. č. 6/08/003  ze dne 21.3.2008 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2010 
uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL SPACE s.r.o. následovně: 
 
- v článku V., bod 5.2., odstavec c) se vypouští část věty ve znění „nejpozději však do  
   31.12.2012“   
 
- v článku VI., bod 6.3., odstavci 2. se vypouští část věty ve znění „nejpozději do 30.4.2010“ 
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Tímto usnesením zastupitelstvo města změnilo usnesení navržené radou města, která 
s úpravou smluvních termínů vyslovila svůj souhlas, ale vedle toho zůstal nadále nedořešen 
požadavek nájemce na úpravu smlouvy ve smyslu prominutí platby nájemného a zproštění 
povinnosti platit nájemné do doby právní moci územního rozhodnutí na výstavbu bytového 
domu. 
 
Oprávněnost svého požadavku společnost REAL SPACE s.r.o. opírá o ustanovení § 673 - 675 
Občanského zákoníku ve znění : 
 
§ 673  Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl 
pronajatou věc užívat způsobem dohodnutým, nebo nebyl-li způsob užívání dohodnut přimě-
řeně povaze a určení věci, anebo nemohl-li z uvedených příčin při nájmu zemědělských nebo 
lesních pozemků docílit žádný výnos. 
 
§ 674  Může-li nájemce užívat pronajatou věc z důvodů uvedených v § 673 pouze omezeně 
nebo jestliže při nájmu zemědělských nebo lesních pozemků užitky z věci klesly z uvedených 
důvodů pod polovinu běžného výnosu, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. 
Pronajímatel si však musí započíst náklad, který ušetřil, a cenu výhod, které měl z toho, že 
nájemce věc užíval jen omezeně. 
 
§ 675 Právo na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí být uplatněno u prona-
jímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, 
kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím. 

Dle názoru společnosti REAL SPACE s.r.o. se jedná o zákonné ustanovení, které by tedy mě-
lo zastupitelstvo města akceptovat, tj.  de facto jej vzít na vědomí. 

 
Z konzultace na právním odboru však vyplynulo, že pro město je, vedle občanského zákoní-
ku, závazným právním dokumentem zákon o obcích, dle kterého přísluší rozhodnutí o promi-
nutí pohledávky a zproštění povinnosti platit nájemné zastupitelstvu města. Pokud zastupitel-
stvo města prominutí pohledávky či zproštění povinnosti platit nájemné neschválí, nastupuje 
zde povinnost úředníků města tyto platby vymáhat a to případně i soudní cestou.  
 
Odbor rozvojových projektů tedy tímto opětovně předkládá požadavek nájemce na prominutí 
platby nájemného za období 1.7.2011 do 30.06.2012 (k datu 30.4. uplynul další termín pro 
platbu nájemného) a zproštění povinnosti platit nájemné do doby nabytí právní moci územní-
ho rozhodnutí k projednání a přijetí usnesení radě a zastupitelstvu města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1. Žádost společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 3.11.2011 
Příloha č. 2. Žádost společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 21.2.2012 
Příloha č. 3. Dopis společnosti REAL SPACE s.r.o.  ze dne 24.4.2012 
Příloha č. 4. Kopie Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 vč. dodatku č. 1 
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Příloha č. 1.  Žádost společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 3.11.2011 
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Příloha č. 2.  Žádost společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 21.2.2012 
 

 



 8

Příloha č. 3. Dopis společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 24.4.2012 
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Příloha č. 4. Kopie Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 vč. dodatku č. 1 

 
 



 10

 
 
 



 11

 
 
 



 12

 
 
 



 13

 
 
 



 14

 

 
 



 15

 
 
 

 


