STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013
Bod pořadu jednání:

Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. ULB/6660/01/05"

Zpracoval:

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

odbor, oddělení:

právní a veřejných zakázek

telefon:

48 524 3213

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

v RM dne 19.3.2013

Poznámka:
Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
část usnesení zastupitelstva města č. 248/2012, bod č. 1.
a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k obraně Statutárního
města Liberec v soudním řízení.
T: neprodleně

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města na svém 2. mimořádném zasedání dne 9.8.2012 přijalo usnesení č.
175/2012 a zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 248/2012 ve věci odvodu za porušení
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. ULB/6660/01/05 („URAN“). Na základě
přijatých usnesení bylo kromě jiného Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uloženo
učinit veškeré právní kroky k podpisu uznání dluhu včetně doložky a Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, bylo uloženo zaslat generálnímu řediteli Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových žádost o prominutí pohledávky a žádost o uzavření dodatku ke smlouvě.
Náměstek primátorky Bc. Jiří Šolc obdržel od generálního ředitele Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Ing. Miloslava Vaňka, dopis z 18. ledna 2013, ve kterém se
uvádí: „S politováním Vám sděluji, že porada ministra financí ČR dne 15.1.2013 zaujala
k možnosti udělení výjimky negativní stanovisko“.
Z toho vyplývá, že ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuzavře se Statutárním městem Liberec dohodu o prominutí dluhu či jeho části, neboť podmínkou platnosti
takové dohody je právě udělení výjimky Ministerstvem financí. K prominutí dluhu či jeho
části ze strany státu nedojde.
Podpisem uznání dluhu by město uznalo dluh ve výši 18.648.990,- Kč co do důvodu a výše za
svůj pravý a splatný vůči České republice. Uznáním dluhu by byla založena právní domněnka
existence dluhu v době jeho uznání, v případě soudního sporu by si město ztížilo svou procesní situaci a naopak by ji usnadnilo věřiteli.
Pokud by město bylo v soudním sporu neúspěšné, uhradilo by oproti uznání dluhu navíc úrok
z prodlení ve výši 7,50 % ročně z částky 18.648.990,- Kč od 11.7.2012 do zaplacení a náklady řízení.
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme dluh neuznávat a uložení povinnosti uhradit dlužnou částku ponechat na rozhodnutí soudu.

Přílohy:
Usnesení zastupitelstva města č. 176/2012 z 9.8.2012
Usnesení zastupitelstva města č. 248/2012
Dopis Bc. Jiřího Šolce z 5.12.2012 a 8.1.2013 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.1.2013
Návrh usnesení zastupitelstva města
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