
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 
 
Stručný obsah: Správní rada společnosti Spacium o.p.s. rozhodla na svém zasedání dne 
29/10/2015 o zrušení společnosti likvidací. Podle čl. X/4b zakládací smlouvy ze dne 
4/9/2014 mohou zakladatelé společnosti, tj. statutární město Liberec a Ing. arch. Filip 
Horatschke, toto rozhodnutí svým vyjádřením změnit nebo zrušit. Předkladatel navr-
huje Radě města Liberec vzít rozhodnutí správní rady Spacium o.p.s. na vědomí a po-
stoupit je k vyjádření Zastupitelstvu města Liberec.                                

 

 

Zpracoval: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora  

odbor, oddělení: odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

telefon: 485 243 136 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v RM dne 18.11.2015,                                                                 
s Ing. arch. Filipem Horatschkem, Spacium o.p.s.,  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 

rozhodnutí správní rady společnosti Spacium o.p.s., IČ: 26479320  se sídlem v Liberci o zru-
šení společnosti s likvidací ke dni 31.12.2015, dle přílohy č. 1. 
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Správní rada společnosti Spacium o.p.s. (dále jen SR Spacium) rozhodla 
na svém zasedání dne 29/10/2015 o zrušení společnosti likvidací. Podle čl. X/4b zakládací 
smlouvy ze dne 4/9/2014 mohou zakladatelé společnosti, tj. statutární město Liberec a 
Ing. arch. Filip Horatschke, toto rozhodnutí svým vyjádřením změnit nebo zrušit. Před-
kladatel navrhuje Radě města Liberec vzít rozhodnutí SR Spacium na vědomí a postou-
pit je k vyjád ření Zastupitelstvu města Liberec. 
 
Důvody zrušení o.p.s. 
SR Spacium rozhodla o zrušení společnosti na základě předběžných dohod mezi zakladatelem 
Ing. arch. Filipem Horatschkem a zástupci druhého zakladatele, tj. statutárního města Liberec 
(dále jen SML), po neúspěšných jednáních o změně fungování Spacium o.p.s. SML mělo zá-
jem Spacium o.p.s. proměnit v modelovou servisní společnost v oblasti kultury s větším vyu-
žitím činnosti specifikované v čl. II/1b (organizace volnočasových aktivit pro děti, mládež i 
širokou veřejnost) a čl. IV/2b, f zakládací smlouvy. SML souběžně chtělo Spacium o.p.s. po-
sunout více do role aktivního aktéra při shromažďování mimorozpočtových zdrojů. 
 
Obě strany se přitom dohodly, že fungování Spacium o.p.s. ve stávajícím režimu, kdy společ-
nost na základě platné legislativy ve valné míře jen konzumuje prostředky z rozpočtu SML (v 
roce 2015 šlo o Kč 200.000,-) na svůj vlastní provoz, není dále potřebný. A to také proto, že 
SML již několik let neposkytuje společnosti další prostředky na spolufinancování uměleckých 
projektů (zapůjčování a umisťování výtvarných děl ve veřejném prostoru), tedy k účelu, 
k němuž byla společnost od počátku primárně založena (čl. II/1a zakládací smlouvy). 
 
Možné kroky zakladatele 
Na základě čl. X/4b zakládací smlouvy může nyní zakladatel vzít rozhodnutí SR Spacium 
buď na vědomí, nebo jej změnit či zrušit, a to do doby, než bude společnost zrušena, tedy do 
31/12/2015, musí však „současně zajistit činnost o.p.s. alespoň v rozsahu, který umožní plně-
ní závazků o.p.s.“ Zakladatel může změnit či zrušit rozhodnutí SR Spacium i poté, co již bylo 
oznámeno rejstříkovému soudu, ale musí mu své rozhodnutí také sdělit. V takovém případě 
jsou předchozí návrhy SR Spacium na likvidaci, případně i na jmenování likvidátora neúčinné 
(čl. X/4b zakládací smlouvy). 
 
Zbývající závazky společnosti 
SR Spacium rozhodla o zrušení společnosti likvidací především kvůli následujícím dobíhají-
cím závazkům společnosti: 

� soudní spor se žalobci A. Kupčíková, M. Klega o zaplacení částky Kč 157.500,- s pří-
slušenstvím ve věci poškození sochy Cor Populi 2008 v roce 2008 (společnost podala 
v 11/2015 odvolání proti prvoinstančnímu rozsudku OS v Liberci ze dne 15/9/2015), 

� řešení pojistné události sochy J. Baker (poškozena 10/2014), 
� řešení pojistné události sochy Asymbiont (poškozena 08/2015), 
� umístění sochy Asymbiont před budovou radnice (smlouva mezi společností a B. Kr-

ninskou s platností do 06/2016 + pojištění), 
� movitý majetek společnosti v podobě 300 knih (depozit v nakladatelství Kosmas), 
� movitý majetek společnosti v podobě poklopů na kanálových vpustích v průchodu 

mezi Papírovou ulicí a Pražskou ulicí. 
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Z výše jmenovaných důvodů je nutné, aby SR Spacium navrhla jmenování likvidátora společ-
nosti, jak vyplývá z čl. X/4b. Je také zřejmé, že si činnost likvidátora vyžádá zatím neodhad-
nutelný úhrn finančních prostředků, které půjdou patrně k tíži SML. 

 
Sochy ve veřejném prostoru? 
Oba zakladatelé se nicméně dohodli na možném dalším pokračování spolupráce v oblasti 
umisťování výtvarných děl ve veřejném prostoru města Liberec. Zakladatelé a „duchovní ot-
cové“ společnosti rozmýšlejí založení neziskové organizace (zapsaný spolek) s podobnou 
činností, jakou měla Spacium o.p.s., ale bez povinnosti SML hradit provozní náklady spolku. 
SML by si pak mohlo od nové organizace objednávat různé služby.  
 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v zastupitelstvu města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1. Zápis z 29. zasedání správní rady Spacium o.p.s. ze dne 29/10/2015 
2. Zakládací smlouva Spacium o.p.s. ze dne 4/9/2014 

 






















