
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Zrušení usnesení zastupitelstva - Radniční sklípek  
 

 

Zpracoval: Odbor majetkové správy 

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 17.12.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e     

usnesení č.193/07 zastupitelstva města  ze dne 29.11.2007 

a   u k l á d á : 

Ivaně Roncové, pověř.zast.vedoucí odboru majetkové správy, 

vypsat výběrové řízení se zapracováním všech podkladů z odborného posudku a podle nového 

občanského zákoníku                T: únor 2014 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 

 

Radniční sklípek byl zprovozněn již v roce 1893, a to ještě před zprovozněním úřed-

nických prostor nově postavené liberecké neorenesanční radnice. Přilehlé prostory byly tehdy 

využívány jako vinný a pivní sklípek, a částečně i jako sklad uhlí. Po 2. světové válce zde 

sídlila pivnice Parlament. Sklípek fungoval bez přerušení úctyhodných 100 let. Na začátku 90. 

let minulého století jej poničila velká havárie kanalizace, po níž byl sklípek několik let uza-

vřený. Po komplexní rekonstrukci převzal restauraci v roce 1998 do nájmu Krušovický pivo-

var s tím, že část nákladů na rekonstrukci (7,5 milionů korun) splácel podnik jako součást 

nájmu. Prostory ovšem pivovar opustil už v roce 2003, neboť splácení rekonstrukce v souvis-

losti s vysokými náklady za energie, zejména za teplo a elektřinu, byly pro podnik příliš vy-

soké. Město Liberec převzalo vyklizené prostory v roce 2004. O té doby není radniční sklípek 

využíván jako restaurace a město hledalo jeho smysluplnou náplň. 

V roce 2007 si ZM usn.č.193/07 v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhradi-

lo pravomoc, která normálně náleží Radě města a odsouhlasilo využití sklípku jako reprezen-

tativních prostor města s tím, že do jedné části sklepních prostor byla po nezbytných úpravách 

přestěhována z Domu klavíru na Šaldově náměstí legendární Malá výstavní síň a druhá (větší) 

část slouží jako příležitostný výstavní prostor.  

Město hradí ze svého rozpočtu nezbytné náklady na temperování sálů a spotřebu elek-

trické energie. Roční náklady se pohybují okolo 400tis Kč.  

Současné vedení města hledalo partnera pro původní využití prostor. Vedení města 

motivuje nejen všeobecný úsporný trend, ale také snaha navrátit sklípku původní tvář. Rada 

města vypsala VŘ na potenciálního provozovatele restaurace.  

Soutěžila se výše nájemného. Jediným přihlášeným účastníkem, který si objekt prohlédl a 

byl schopen garantovat zadané podmínky, byla společnost TERRA FELIX s.r.o., která provo-

zuje znovuobnovený pivovar ve Frýdlantu.  

 

Smlouva s tímto výhercem VŘ nemohla být podepsána z důvodů nezrušení Usnesení 

č.193/07 před vyhlášením referenda. V době, kdy je vyhlášeno referendum nemůže samo-

správa činit cokoli, co by mařilo předmět referenda, které rozhodovalo mimo jiné i o zákazu 

dlouhodobých nájemních vztahů u tzv. neprivatizovatelného majetku. Budova historické rad-

nice se svým sklípkem k tomuto majetku náleží. V současné době je již tento problém vyře-

šen, referendum nebylo platné, resp. se jej nezúčastnilo dost hlasujících. Mezičas byl využit 

ke zpracování odborného znaleckého posudku ohledně nákladů na zprovoznění restaurace 

(viz příloha č.1) 

 

Po proběhlém referendu se přiblížil nástup nového občanského zákoníku, platného od 

1.1.2014, který mění smlouvu a některé podstatné aspekty nájemního vztahu. Radou města 

bylo zrušeno původní výběrové řízení a rozhodnuto, že po 1.1.2014 bude vypsáno nové výbě-

rové řízení na tento nebytový prostor, kde již budou upraveny podmínky pro výběrové řízení 

podle nového zákoníku.  

 

Rada města dne 17.12.2013 usnesením č.1034/2013 zrušila usnesení č.453/2013 rady 

města ze dne 18.6.2013 o schválení pronájmu tohoto nebytového prostoru.  

 

Přihlášenému účastníkovi výběrového řízení, společnosti TERRA FELIX, s.r.o. byla 

tato situace oznámena, nesouhlasí s ní, ale podřídí se a do nového výběrového řízení              

se přihlásí. Jejich zájem i nadále trvá, což potvrdili i v přiloženém dopise.  
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Příloha č. 1 
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