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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  

 

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne:  29.03.2012 

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 radě města dne   20.3.2012 

s odborem právním a veřejných zakázek 

Poznámka: - 

Předkládá:  Lukáš Martin 

 náměstek primátorky města, v.r. 

 

 

 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e 
 
níže navržené úpravy 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) 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 31.12.2011 v celkové výši 

62.700,- Kč  z důvodu omezení možnosti užívání pozemků ke sjednanému účelu, 
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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 1.1.2012 do nabytí právní moci územního 

rozhodnutí na výstavbu bytového domu na předmětných pozemcích, 

 

c) změnu předmětu závazku nájemce na provedení investice ve výši 150.000,-- Kč 

spočívající ve vypuštění textu „do parku u Dolních kasáren na p.p.č. 2426/1 v k.ú. 

Liberec“ a jeho nahrazení textem „do městem určeného veřejného parku či jiné 

sportovně rekreační části města“ (čl. II. bod 2.1. a v čl. VI. bod 6.4.) 
 

 
d) vypuštění termínů sjednaných v čl. V. bod 5.2. a čl. VI. bod 6.3.  
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Důvodová zpráva 
 

V lednu 2008 zastupitelstvo města usn. č. 12/08 schválilo návrh majetkoprávní operace na 

budoucí prodej pozemků parc.č. 2337/1,  2337/2, 2336/1 a 2335/1 v k.ú.  Liberec pro 

společnost REAL SPACE s.r.o. na výstavbu bytového domu. 
 
Základní podmínky pro uzavření smlouvy byly následující : 
 

1. smlouva o nájmu a koupi najaté věci uzavřená na dobu určitou do 30.4.2010. 
 

2. právo na uplatnění práva na koupi najatých pozemků  po splnění podmínek : 

- uhrazení celé částky sjednaného nájemného a celkové výše kupní ceny, 

      - po dni, kdy bude dokončena hrubá stavba bytového domu, 

            - provedení investice ve výši 150.000,-- Kč do parku u Dolních kasáren na p.p.č.  

              2426/1 v k.ú. Liberec. 
 
3. jestliže nejpozději k datu 30.4.2010 nebude ze strany nájemce uplatněno právo na 

koupi najatých pozemků, změní se smlouva dne 1.5.2010 na smlouvu uzavřenou na 

dobu neurčitou. V tomto případě pak uhradí nájemce městu další nájemné, jehož výše 

bude stanovena na základě interního předpisu města platného ke dni vzniku povinnosti 

toto další nájemné platit. 
 

4. celková kupní cena za pozemky je součtem nájemného a doplatku kupní ceny za 

pozemky a činí 2.100,-- Kč/m
2
, celkem pak 5,266.800,-- Kč v poměru : 266.800,-- Kč 

nájemné po kterou bude nájemní vztah trvat v rámci doby určité a 5,000.000,-- Kč 

kupní cena se splatností 1,000.000,-- Kč do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 

územního rozhodnutí a 4,000.000,-- Kč splatné před uplatněním práva na koupi 

najatých pozemků, nejpozději však do 30.4.2010. 
 
V současné době je situace taková, že dnem 1.5.2010 se smlouva, uzavřená na dobu určitou, 

změnila  na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s povinností platby dalšího nájemného 

„jehož výše bude vypočítána na základě interního předpisu města platného ke dni vzniku 

povinnosti toto nájemné platit“.   

Nájemné, které dle interního předpisu činí 100,-- Kč/m
2
/rok nájemce rozporoval s tím, že 

příčinou nesplnění termínu není nečinnost na jeho straně, ale okolnosti mimo jeho pravomoc 

(Pozn. Jedná se o rozhodnutí subjektu státní správy. Důvodem rozhodnutí je pak skutečnost, 

že pozemky navržené k zástavbě jsou dle územního plánu vedeny v plochách bydlení 

městského, dle katastru nemovitostí se však jedná o plochy s funkcí sport a rekreace. 

Vyhláška SML č. 2/2002 stanoví zásadní regulativ, dle kterého musí být v plochách bydlení 

městského chráněny všechny existující plochy doprovodné zeleně, hřišť a rekreačních 

zařízení).  

Na základě výše uvedeného schválila rada města 50% snížení původní výše nájmu, tj. na 50,-- 

Kč/m
2
/rok, což odpovídá částce 125.400,-- Kč/rok. Rada města při svém rozhodnutí 

vycházela z faktu, že nájemce sice zatím nemůže pozemky využít ke sjednanému účelu 

nájmu, ale současně ani město nemá s ohledem na uzavřený smluvní vztah, právo s těmito 

pozemky jakkoliv disponovat. 
 
Koncem listopadu 2011 informoval odbor ekonomiky, že na účet města nepřišla úhrada 

nájemného za 2. pol. roku 2011 (splatnost k 30.10.) a nájemce byl tedy písemně upozorněn a 

vyzván k úhradě. Z jeho odpovědi vyplynulo, že dne 3.11.2011 písemně požádal město jednak 

o prominutí platby nájemného a dále o celkovou úpravu smluvních podmínek  (příloha č. 1).  
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Na žádost odboru strategického rozvoje a dotací nájemce  svůj návrh na úpravu smluvních 

podmínek podrobněji specifikoval, aby jím požadované změny mohly být postoupeny 

k projednání radě a zastupitelstvu města  (příloha č. 2.). 
 
Kromě návrhu na úpravu smluvních termínů se žádost týká hlavně odpuštění nájemného za 2. 

pol. roku 2011 do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že termín splatnosti pro úhradu nájemného za 2. pololetí 2011 již uplynul, 

je řešením pouze postup formou prominutí vzniklé  pohledávky ve výši 62.700,-- Kč a to na 

základě písemného oznámení nájemce ze dne 3.11.2011 o  nemožnosti užívat pozemky k 

dohodnutému účelu.  

Zproštění povinnosti platby nájemného od 1.1.2012 do doby vydání pravomocného územního 

rozhodnutí lze, v případě schválení zastupitelstvem města, ošetřit dodatkem k uzavřené 

smlouvě (§ 673 až 675 OZ). 

Návrh nájemce na vypuštění závazku týkající se investice ve výši 150.000,- Kč do parku u 

Dolních kasáren (čl. II. bod 2.1. třetí odstavec) z důvodu, že tyto úpravy již byly městem 

realizovány a s ohledem na vícenáklady, které nájemci vznikly v souvislosti s přerušeným 

územním řízením, nebyl radou města odsouhlasen a rada města požaduje jeho náhradní plnění  

formou investice do jiného parku či sportovně rekreační lokality 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. Kopie Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 vč. dodatku č. 1 

Příloha č. 4. Návrh Dodatku č. 4. 
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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 
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Příloha č. 3. Kopie Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 vč. dodatku č. 1 
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Příloha č. 4.  Návrh dodatku č. 2. Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 

 

 

       D o d a t e k  č. 2  

                                                (reg. č. …….) 

 

 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci  reg. č.  6/08/0033 ve znění dodatku č. 1. reg. č. 

7/10/0075  uzavřené mezi těmito účastníky : 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem                    : nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I 

zastoupené  : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

IČ   : 00262978 
 
dále jako pronajímatel a prodávající 

 

a 

 

REAL SPACE  s. r.o. 

zapsané v obchodníku rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, 

vložce  24441 

se sídlem  : Moskevská 28,  460 01 Liberec 1  

zastoupená   :  Ing. arch. Filipem  H o r a t s c h k e m, jednatelem společnosti 

IČ   :  273 24648 
 
dále jako nájemce a kupující 

 

(společně ve smlouvě označováni také „Strana“ či „Strany“) 

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberce č. …./2012 ze dne 29.3.2012 mění a 

doplňuje se smlouva čj. 6/08/0033 

 

t  a  k  t  o  : 

 

V článku II. bod 2.1. se ruší třetí odstavec a nahrazuje takto : 

 „Součástí realizace záměru bude povinnost nájemce zajistit provedení investice ve výši 

150.000,-- Kč do městem určeného parku či jiného veřejného prostoru na území města. 

Rozsah investice podléhá odsouhlasení odborem strategie a územní koncepce a odborem 

komunálních služeb.“ 

 

V článku III. bod 3.2. se dosavadní odstavec označuje 3.2.1 a doplňuje se nový odstavec 

3.2.2. tohoto znění : 

„Smluvní strany se dohodly na tom, že v období od 1.1.2012 do nabytí právní moci územního 

rozhodnutí na výstavbu bytového domu je nájemce zproštěn povinnosti platit nájemné. Ode 

dne nabytí právní moci územního rozhodnutí je nájemce povinen platit nájemné ve výši a 

v termínech sjednaných v odst. 3.2.1. tohoto bodu.“ 
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V článku V. se v bodě 5.2. odstavec c) vypouští část vědy ve znění : 

 …. „nejpozději však do 31.12.2012“. 

 

V článku VI. se v bodě 6.3. druhém odstavci vypouští část vědy ve znění : 

….. „nejpozději do 30.4.2010“ 

 

V článku VI. se bod 6.4. vypuští a nahrazuje takto : 

Pronajímatel a nájemce si ujednávají, že nájemce je oprávněn koupit najaté pozemky uvedené 

v bodě 1.1. během trvání této smlouvy, nejdříve však po dni, kdy uhradil celou výši 

nájemného a celou výši kupní ceny, dle ustanovení o výši nájemného a kupní ceně dle této 

smlouvy, dokončil hrubou stavbu bytového domu a současně po té, kdy doložil provedení 

investice ve výši 150.000,-- Kč do městem určeného parku či jiného veřejného prostoru na 

území města dle bodu  2.1. této smlouvy. 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, s úmyslem spojit s ním účinky, které s takovým úkonem právní 

předpisy spojují. 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení smlouvy dodatkem nezměněná 

zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro archivaci a 5 vyhotovení 

zůstane u pronajímatele pro účely uplatnění vlastnického práva nájemcem a následný vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku následují podpisy osob oprávněných tento dodatek za 

smluvní strany uzavřít. 

 

V Liberci dne  : ............................       V Liberci dne : .............................  

 

 

 

Za nájemce – kupujícího :     Za pronajímatele – prodávajícího : 

 

 

 

.......................................................           ….............................................. 

 Ing. arch Filip  H o r a t s c h k e              Bc. Martina Rosenbergová 

      jednatel společnosti                  primátorka města 

 


