
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Žádost spolku "Liberecké fórum" o prominutí dluhu   

 

Zpracovala: Bc. Veronika Kopová, referent oddělení humanitního  

odbor, oddělení: školství, kultury a sociálních věcí 

telefon: 485 244 968 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 21. 4. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

n e s ch v a l u j e     
 
prominutí dluhu ve výši 137.040 Kč spolku "Liberecké fórum", zastoupené Adolfem Grün-
zou, Heliová 555/7, Liberec IČ: 228 43 361, které užívalo prostor č. 11 na adrese Pionýrů 976 
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a  u k l á d á 
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zaslat žadateli rozhodnutí zastupitelstva města.   

 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

Dne 23. 2. 2015 byla SML doručena žádost o odpuštění dluhu za platby předepsané na prostor 
v ulici Pionýrů 976, který užívalo do 28. 2. 2015 "Liberecké fórum".  

Tato nezisková organizace žádá o odpuštění částky 137 040 Kč. Ve své žádosti se odvolává 
zejména na špatný stav budovy, energetickou náročnost a využívání pouze části prostoru. 
V popisu situace žadatel uvádí, že platil měsíční zálohy na služby ve výši 9 000 Kč a přesto 
v ročním vyúčtování měl nedoplatek ve výši cca 80 000 Kč.  

Toto tvrzení není pravdivé. Organizace si na vlastní žádost nechala v období od 10/2012 – 
5/2013 zálohy na služby snížit na 2 000 Kč měsíčně, z tohoto důvodu pak měla v ročním vy-
účtování služeb nedoplatky ve výši 30 358 Kč za rok 2012 a 64 820 Kč za rok 2013. 
V případě, že by si zálohy žadatel nechal nastavené v původní výši, byly by nedoplatky mi-
nimální, či žádné (vyúčtování služeb za 2014, kdy měl platit po celý rok 9 000 Kč, by skonči-
lo přeplatkem).  

Dále je v žádosti uvedeno, že organizace hradila úpravy, jako např. oprava podlahy, postavení 
tanečního parketu, zrcadlové stěny, vymalování. Na snížení dluhu by však toto nemělo mít 
vliv z důvodu, že nájemce se smluvně zavázal veškeré úpravy prostoru provádět na své nákla-
dy (dle usnesení RM č. 712/2012 ze dne 18. 9. 2012).  

Ve snaze pomoci této neziskové organizaci SML povolilo splácet dluh ve výši 93 206 Kč 
(07/2013-01/2014) ve 31 měsíčních splátkách, splátkový kalendář je dlužníkem dodržován 
(nyní se jedná také o odpuštění zbývající částky 54 206 Kč). Další dlužné částky vznikly za 
vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši 64 820 Kč, předpisy plateb za leden 2015 ve výši 9 000 
Kč a únor 2015 ve výši 9 014 Kč.   

Z žádosti organizace vyplývá, že chce působit i nadále. Nejen proto se domníváme, že by své 
závazky hradit měla. Komise humanitní vyjádřila názor, že jde o nezvládnuté řízení a při pro-
blémech s placením pronájmu prostor mělo dojít k příp. personálním změnám. Nabízelo se 
také uspořádání sbírky či podání žádosti o finanční pomoc některé z nadací apod. (nespoléhat 
na odpuštění dluhu ze strany SML). 

Po projednání v komisi humanitní dne 9. 4. 2015 2015 odbor školství, kultury a sociál-
ních věcí doporučuje neschválit prominutí dluhu organizace "Liberecké fórum" za pro-
nájem prostor na adrese Pionýrů 976 v Liberci.    

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociálních věcí. 

 

Přílohy:  

1. Žádost doručená dne 23. 2. 2015 
2. Usnesení RM č. 712/2012 ze dne 18. 9. 2012 

 
 

 










