
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2. mimořádné.  zasedání zastupitelstva města dne: 9. 8. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05  

 

Zpracoval: Ing. Jana Karbanová  

odbor, oddělení: rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

Projednáno: v 7. mimořádné radě města dne 6. 8. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

předložený materiál Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 
ULB/6660/01/05 
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a   u k l á d á  

 

varianta A) 

1) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu: 
a) neprodleně zaplatit a následně zařadit do návrhu 5. rozpočtového opatření  pro rok 

2012 částku na úhradu dluhu ve výši 6 000 000 Kč, 
Termín: 8-9/2012 

 
b) zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2013 částku na úhradu dluhu ve výši 6 000 000 

Kč 
 

Termín: 12/2012 
 
c) zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2014 částku na úhradu dluhu ve výši  

6 648 990 Kč 
 

Termín: 12/2013 

 

2) Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré právní kroky k podpisu 
uznání dluhu včetně doložky a podpisu dohody o splátkách splatného dluhu včetně do-
ložky 

Termín: neprodleně 

 

Varianta B) 

 

Statutární město Liberec neuhradí vyměřený odvod a bude se bránit proti předpokláda-
né žalobě UZSVM  před soudem 

                                                          Termín: v návaznosti na kroky protistrany (UZSVM) 

 

 

 

 

 

 



 
D ů v o d o v á   z p r á v a 

 
 

V roce 2005 uzavřely Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (dále UZSVM) a Statutární město Liberec (dále SML) Smlouvu o bezúplatném 
převodu č. j. ULB/6660/01/05 (příloha č. 1). Na základě této smlouvy došlo v souladu 
s usnesením vlády ČR č. 1007 ze dne 20. 10. 2004 k bezúplatnému převodu budovy č. p. 108 
v Liberci III – Jeřáb (budova URAN) a souvisejících pozemků do vlastnictví Statutárního 
města Liberec. Dle ustanovení čl. V se město zavázalo, že bude o nemovitosti řádně pečovat, 
po dobu 20 let je bude využívat k výkonu veřejné správy a nezřídí k nemovitostem zástavní 
právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob. 

 
SML využívá budovu URANu zcela v souladu se smlouvou, nicméně město v roce 

2010 vydalo komunální dluhopisy a do seznamu nemovitostí vhodných ke zřízení zástavního 
práva na zajištění emise těchto dluhopisů zařadilo mimo jiné i tuto nemovitost. Vydání 
dluhopisu i samotný seznam nemovitostí určených k zástavě schvaluje Ministerstvo financí 
(dále MF), které tak učinilo v dopise městu č.j. 12/12 428/2010 – 124 ze dne 10. 3. 2010. 
V této věci dochází tedy k paradoxní situaci, kdy MF schválilo zástavu budovy URANu a je 
zároveň věcně příslušný ústřední správní úřad k UZSVM, který za stejnou věc pokutuje. 

 
   Dle názoru UZSVM město porušilo jednu omezující podmínku smlouvy Čl. V, 

odst.3, a to nezřídit k takto převedeným nemovitostem zástavní právo po určitou sjednanou 
dobu. UZSVM, na základě kontroly plnění smlouvy zahájené v prosinci 2011, nařizuje městu 
odvést do státního rozpočtu částku za porušení závazku ze shora uvedené Smlouvy. 
Vyměřený odvod je v celkové výši 18 648 990 Kč (příloha č. 2). 

 
Ve věci nařízeného odvodu do státního rozpočtu bylo osobně i písemně opakovaně 

jednáno s vedoucími pracovníky UZSVM a vedení města usilovalo o zmírnění, popř. 
odpuštění této sankce, viz příloha č. 5, příloha č. 6 a příloha č. 7. V součinnosti SML a 
UZSVM byl vypracován obsáhlý materiál směřující na poradu ministra financí Ing. Kalouska. 
Ministr financí ovšem žádosti SML nevyhověl. 

 
Vedení SML prověřovalo možnost soudního sporu se státem, ale vyhlídky jsou velmi 

nejisté. Vedení SML, i s ohledem na další řízení vedené ze strany MF a jemu podřízených 
orgánů, navrhuje povinnost uhrazení odvodu za porušení Smlouvy řešit smírnou cestou. Po 
dohodě s generálním ředitelem UZSVM navrhuje celkovou jistinu ve výši 18 648 990 Kč 
uhradit ve třech splátkách tak, že SML neprodleně uhradí 6 000 000 Kč, do 31. 10. 2013 
uhradí 6 000 000 Kč  a do 31. 8. 2014 uhradí 6 648 990 Kč (příloha č. 3  a příloha č. 4). 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Smlouva o bezúplatném převodu č. j. ULB/6660/01/05 
Příloha č. 2 – Porušení Smlouvy o bezúplatném převodu č.j. ULB/6660/01/05 z 20. 7. 2005 
Příloha č. 3 – Uznání dluhu a doložka 
Příloha č. 4 – Dohoda o splátkách splatného dluhu a doložka 
Příloha č. 5 – Průvodní dopis náměstka Šolce k materiálu na MF 
Příloha č. 6 – Dopis po vyměření odvodu 
Příloha č. 7 – Odpověď UZSVM na dopis náměstka Šolce 








































