
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 13. 12. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Prominutí pohledávky a její účetní odpis 

 

 

 

Zpracoval: Marcela Šulcová, pověřena zastupováním funkce vedoucího  
oddělení školství 

odbor, oddělení: školství a kultury, školství 

telefon: 48 524 3371 

Schválil: vedoucí oddělení Marcela Šulcová, pověřena zastupováním funkce vedoucího 
oddělení školství 

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

Projednáno: v radě města 4. prosince 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
prominutí pohledávky Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 
za  dlužníkem  panem Petrem Forbelským  ve výši  34.358,- Kč a její účetní odpis 
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a  u k l á d á 
 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury , informovat o rozhodnutí 
zastupitelstva města ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17 
          T: neprodleně  
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Důvodová zpráva:  
 

Odbor školství a kultury předkládá radě města a následně zastupitelstvu města návrh na pro-
minutí pohledávky Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17 za dlužníkem  panem  Pe-
trem Forbelským  ve výši  34.358,- Kč a její účetní odpis. 
 
Dne 13. listopadu 2012 se obrátil na odbor školství a kultury ředitel Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17 pan Jiří Skalský s požadavkem o vyřazení pohledávky základní školy na 
bývalém nájemci panu Forbelském, který v objektu Borový vrch provozoval chráněnou dílnu 
v letech 2007 -2008. 
 
Pan ředitel svůj požadavek odůvodňuje tím, že objekt Borový vrch č.p. 21 (původním vlastní-
kem byl Krajský úřad Libereckého kraje), byl předán k užívání základní škole v dubnu 2007. 
V té době byla část objektu využívána panem Forbelským, který zde  v letech 2007 – 2008 
provozoval chráněnou dílnu. Pan Forbelský měl uzavřenou nájemní smlouvu s původním 
vlastníkem objektu (KÚ – správa byla zajišťována Střední školou stavební a dopravní Libe-
rec) na dobu určitou do 31. 12. 2007. Pan Forbelský odmítl uzavřít novou  nájemní smlouvu   
se  základní školou a dál  užíval nebytové prostory až do prvního pololetí roku 2009.  Pří-
spěvkovou organizací mu byly fakturovány částky za pronájem, ale nájemce neuhradil dvě 
faktury za období červenec až  prosinec 2008,  splatné k 31. 12. 2008 v celkové výši  34.358,- 
Kč (28.758,- Kč užívání nebytových prostor, 5.600,- Kč užívání garáže).  Právní zástupce 
základní školy JUDr. Miloš Pleštil se vyjádřil ve smyslu, že  z dokumentace, která je 
k dispozici, není zcela patrno, z jakého právního důvodu se nároku domáhat. K dispozici není 
zejména žádná nájemní smlouva ani jiný dokument, z něhož by vyplývala pro pana Forbel-
ského povinnost nájemné v požadované výši hradit. Pokud neexistuje písemné prohlášení, 
jímž by pan Forbelský svůj dluh vůči základní škole co do výše uznal,  nárok je v současné 
době již promlčen. Bylo by tedy pro školu poměrně značně riskantní právo uplatnit žalobou u 
soudu, a to již z toho důvodu, že by v takovém případě pan Forbelský jistě vznesl námitku 
promlčení, soud by právo nemohl přiznat a žalobu by zamítl. Navíc je reálné riziko, že by pan 
Forbelský využil právních služeb a pro školu by neúspěch v této  věci znamenal povinnost 
zaplatit náklady řízení protistrany, které představují 10 až 12 tisíc Kč. Doporučuje tedy pohle-
dávku odepsat. 
 
V souladu s  usnesením ZM č. 219/09  ze dne 29. října 2009, kterým bylo schváleno nové 
znění zřizovacích listin, odpis nedobytných pohledávek schvaluje na základě  žádosti organi-
zace zřizovatel. V této souvislosti žádá ředitel o souhlas s prominutím pohledávky a jejím  
účetním odpisem.   
 
Odbor školství a kultury doporučuje vzhledem k výše uvedeným skutečnostem schválit pro-
minutí pohledávky a její účetní odpis. 
 
 
Přílohy : 

� žádost ředitele základní školy 
� vyjádření JUDr.Miloše Pleštila 

 

 

 

 






