
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:       

Žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor č. N 11 č.p. 976, Pionýrů, 
Liberec sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o.s. 

 

 

Zpracovala: Bc. Veronika Kopová, právní specialista oddělení humanitního 

odbor, oddělení: péče o občany 

telefon: 48 524 4968 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v RM dne 21.1.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. 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     

 

žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor č. N 11 č.p. 976, Pionýrů, Liberec 
sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o.s. 
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a  u k l á d á 

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dohody o splátkách 
s organizací LIBERECKÉ FÓRUM, o.s. 
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Důvodová zpráva 

Dne 19. 11. 2013 na 20. Radě města Liberec byla usnesením číslo 906/2013 schválena výpo-
věď nájmu nebytových prostor č. N 11 č. p. 976, Pionýrů v obci Liberec pro prodlení 
s placením nájemného. Výpovědní lhůta byla 1 měsíc s počátkem běhu v měsíci následujícím 
po doručení výpovědi. Výpověď si LIBERECKÉ FÓRUM o.s.  převzalo dne 4. 12. 2013. 
Výpovědní lhůta k 31. 1. 2014 je tedy v současné době platná. 
 
Dne 25.11.2013 obdržel odbor humanitní žádost Adolfa Grünzy, předsedy sdružení LIBE-
RECKÉ FÓRUM o.s., o povolení splátkového kalendáře na vzniklý dluh ve 66 414 Kč 
s žádostí o splátky na dobu 24 měsíců po 3 000 Kč s odkladem první splátky na březen roku 
2014.  
 
Dne 17.12.2013 byla doručena na odbor humanitní žádost Adolfa Grünzy, předsedy sdružení 
LIBERECKÉ FÓRUM o.s., o odvolání, resp. zrušení výpovědi nájmu s odůvodněním, že or-
ganizace požádala statutární město Liberec o splátkový kalendář na dluh za služby. Organiza-
ce ve svých žádostech uvádí, že bude mít dostatečné finanční prostředky, neboť má v součané 
době požádáno v několika vyhlášených dotačních titulech o finance (je zde pamatováno i na 
služby a nájemné nebytového prostoru na adrese Pionýrů 976, Liberec). 
 
K dnešnímu dni sdružení LIBERECKÉ FÓRUM o.s. celkem dluží na nájemném a službách 
spojených s užíváním nebytových prostor již 84 192 Kč a tato částka narůstá. 
 
 Vyúčtování služeb za rok 2012 30 358 Kč 
 Neuhrazené nájemné 07/2013 9 014 Kč 
 Neuhrazené nájemné 08/2013 9 014 Kč 
 Neuhrazené nájemné 09/2013 9 014 Kč 
 Neuhrazené nájemné 10/2013 9 014 Kč 
 Neuhrazené nájemné 11/2013 9 014 Kč 
 Neuhrazené nájemné 12/2013 9 014 Kč 
 

Po projednání s náměstkem primátorky Kamilem Janem Svobodou odbor péče o občany do-
poručuje souhlasit s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců.  
 
  

Přílohy:  

1. Žádost o odvolání výpovědi z nájmu ze dne 17.12.2013 
2. Žádost o povolení splátkového kalendáře ze dne 19.11.2013 včetně příloh 

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. 
S2014/01 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR 

3. Evidence předpisů a plateb 
4. Výpověď nájmu nebytových prostor ze dne 26.11.2013 + doručenka 
5. Smlouva o nájmu nebytových prostor č: 8009/2012/13 

 

 






















































































