
 

 

Příloha č. 1 k Dohodě o částečném prominutí dluhu  

 

D O L O Ž K A 

 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) 

 

Statutární město Liberec ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že 
u právního jednání obsaženého v Dohodě o částečném prominutí dluhu, kde Statutární město 
Liberec souhlasí ve smyslu ustanovení § 1995 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
s částečným prominutím svého dluhu ve výši 14 771 026 Kč a úroku z prodlení ve výši 7,5 % ročně 
z částky 18 648 990 Kč od 11. 7. 2012 do dne účinnosti této dohody, a zavazuje se uhradit státu 
zbylou část dluhu ve výši 3 877 964 Kč a dále částku 19 276 Kč, která představuje náklady na 
pořízení znaleckého posudku č. 499-19/12, zpracovaného soudním znalcem Ing. Janou Raškovou, 
a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne účinnosti této dohody, a kde se statutární město Liberec zavazuje 
nepožadovat náhradu nákladů soudního řízení, které je vedeno u Okresního soudu v Liberci pod 
sp. zn. 16 C 86/2012, byly ze strany statutárního města Liberec splněny veškeré zákonem 
č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právních jednání.  

Dluh vznikl z titulu neuhrazené ceny nemovitých věcí, které statutární město Liberec nabylo 
bezúplatně Smlouvou o bezúplatném převodu č. ULB/6660/01/05 ze dne 20. 7. 2005 se závazkem 
nezřídit k takto nabytým nemovitým věcem po dobu 20 let zástavní právo s tím, že při porušení 
tohoto závazku je stanovena povinnost statutárního města Liberec zaplatit státu cenu nemovitých 
věcí v čase a místě obvyklou zjištěnou dle znaleckého posudku k datu převodu. Zástavní právo 
k nemovitým věcem, a to k pozemku parcelní číslo 4097/2 a budově Liberec III-Jeřáb, č. p. 108, na 
pozemku parcelní číslo 4097/2 v katastrálním území Liberec, obec Liberec, bylo zřízeno Smlouvou 
o zřízení zástavního práva uzavřenou s Českou spořitelnou a. s. s právními účinky k 14. 7. 2010, a 
cena nemovitých věcí byla zjištěna znaleckým posudkem č. 499-19/12 ze dne 22. 6. 2012 
znalkyně Ing. Jany Raškové. Zástavní právo bylo z uvedených nemovitých věcí k 8. 9. 2014 
sejmuto. 

Předmětná Dohoda o částečném prominutí dluhu byla schválena usnesením č. 229/2018  
ze zasedání Zastupitelstva statutárního města Liberec, které se konalo dne 27.9.2018. 

V Liberci dne 3.10.2018  

Statutární město Liberec  

  

 …………………………….………………… 
 Tibor Batthyány 

primátor 

 

 


