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1) Pozemky – pronájem s dohodou o budoucí koupi
==================================================================
Žádost společnosti Protivítr-invest s.r.o. ze dne 21.11.2017:

Pozemky dle smlouvy – pronájem + výpůjčka

Oddělení pozemků a oddělení právní:
- Společnost Protivítr -invest s.r.o. má s městem uzavřenou Nájemní smlouvu se smlouvou o výpůjčce
a dohodou o budoucí koupi a smlouvou o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách

stávající veřejné infrastruktury č. 280 001 ze dne 13.2.2012 ve znění dodatku č. 1. ze dne 25.6.2012 a
dodatku č. 2 ze dne 18.01.2016 na dobu určitou do 31.12.2024.
- Součástí dodatku č. 2 smlouvy bylo toto ustanovení:

Smluvní strany činí nesporným a investor výslovně uznává, že v důsledku porušování smluvních
povinností investorem v období před datem účinnosti tohoto Dodatku č.2 vznikla investorovi
povinnost zaplatit městu mj. smluvní pokuty v souhrnné výši 2.600.000,- Kč za nedodržení
původních termínů kolaudací (dvě smluvní pokuty, každá ve výši 1.300.000,- Kč). Tyto smluvní
pokuty se město zavazuje investorovi prominout za podmínky, že bude do 31.12.2017 dokončena
výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích ploch a
prvního domu pro I. etapu, dále za podmínky, že investor uhradí nejpozději do 30.6.2016 ostatní
zákonné a smluvní sankce, konkrétně zákonné úroky z prodlení s placením nájemného ve výši
7.289,11 Kč, smluvní pokuty za nezaplacení dlužného nájemného navzdory písemným
upomínkám v souhrnné výši 20.000,- Kč (dvě smluvní pokuty, každá ve výši 10.000,- Kč) a
zákonné úroky z prodlení se skládáním jistoty ve výši 420.710,82 Kč, a v neposlední řadě za
podmínky, že prominutí bude možné realizovat jako veřejnou podporu de minimis ve smyslu
práva Evropské unie.
- Z výše uvedených tří podmínek byla splněna pouze jedna podmínka:
1. Výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně přístupných parkovacích ploch a
prvního domu pro I. Etapu nebyla ještě dokončena a nebude dle sdělení nájemce dokončena ani
do 31.12.2017. (dům z etapy č. I je v hrubé stavbě a komunikace není vybudována)
2. Zákonné úroky z prodlení s placením nájemného ve výši 7.289,11 Kč, smluvní pokuty za
nezaplacení dlužného nájemného navzdory písemným upomínkám v souhrnné výši 20.000,- Kč (dvě
smluvní pokuty, každá ve výši 10.000,- Kč) a zákonné úroky z prodlení se skládáním jistoty ve výši
420.710,82 Kč byly uhrazeny na základě naši upomínky až 25.07.2016, tedy o necelý měsíc
později.
3. Prominutí je možné realizovat jako podporu de minimis, neboť společnost Protivítr- invest
s.r.o.nečerpala v posledních 3 letech žádné finanční prostředky na podporu de minimis ve smyslu
práva Evropské unie. Tato podmínka je jako jediná splněna.
Smluvní pokuty vznikly na základě nedodržení termínů pro kolaudaci do 31.12.2014 a nedodržení
termínu terénních úprav do 31.12.2014 - a to dle Nájemní smlouvy č. 280 001, čl. II, odst. 3 a 2.
Smluvní strany si dohodly, že v případě nedodržení kteréhokoli termínu kolaudace nebo nedodržení
termínu a rozsahu terénních úprav z důvodu či příčin na straně investora je investor povinen zaplatit
městu smluvní pokutu ve výši 1.300.000,00 Kč a to za každý byť započatý rok prodlení a za každé
nedodržení termínu; smluvní pokutu lze uhradit z poskytnuté jistoty. (Nájemní smlouva č. 280 001, čl.
II, odst. 7)
Vzhledem k tomu, že později uzavřeným dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě č. 280 001, bylo město
Trutnov ochotno tyto smluvní pokuty v celkové výši 2.600.000,00 Kč prominout za kumulativního
splnění všech tří podmínek, které se nepodařilo splnit, má město právo na úhradu smluvní pokuty
v celkové výši 2.600.000,00 Kč.
Prominutí smluvní pokuty je podmíněno podepsáním uznání dluhu na celkovou částku 2.600.000,00
Kč s tím, že 260.000,00 Kč bude uhrazeno ze složené jistoty a 2.340.000,00 Kč bude prominuto za
podmínky, že bude do 31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové komunikace, veřejně
přístupných parkovacích míst a kolaudace prvního bytového domu.
-

V roce 2017 byly veškeré platby společností Protivítr- invest s.r.o. hrazeny včas.
K 23.11.2017 činí zůstatek složené jistoty 7.125 544,94 Kč.

- vzhledem k pozdě zaslané žádosti bude případná změna termínů ve smlouvě a tím aktualizace celé
smlouvy řešena samostatně.
Záměr města o výpůjčce a pronájmu s budoucí koupí byl zveřejněn na základě usnesení RM č. 20151158/20 ze dne 2.11.2015 po dobu 17 dnů.

- k návrhu na usnesení je příloha č. 1 - Uznání dluhu společností Protivítr-ivest s.r.o.

- foto současného stavu výstavby:

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

RM 2015 - 1158/20, 2015 - 1274/ 22, ZM 2015-227/5, RM 2017- 1255/22
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

ALTERNATIVA
A) – doporučení RM
Rada města Trutnova
d o por uč uj e
0 1. 0 1
zastupitelstvu města vzít na vědomí, že společnost Protivítr-invest s.r.o.,
které vznikla povinnost zaplatit městu mj. smluvní pokuty v souhrnné výši
2.600.000,00 Kč za nedodržení původních termínů kolaudace a terénních
úprav dle smlouvy č. 280 001 do 31.12.2014, nesplnila kumulativně
podmínky pro prominutí smluvních pokut, které byly stanoveny v dodatku č.
2 k nájemní smlouvě č. 280 001 ze dne 18.01.2016,
01.02
zastupitelstvu města souhlasit s prominutím části smluvní pokuty ve výši
2.340.000,00 Kč společnosti Protivítr-invest s.r.o. s tím, že druhá část
smluvní pokuty ve výši 260.000,00 Kč bude uhrazena ze složené jistoty.
Prominutí smluvní pokuty je podmíněno podepsáním uznání dluhu na
celkovou částku 2.600.000,00 Kč s tím, že 260.000,00 Kč bude uhrazeno
ze složené jistoty a 2.340.000,00 Kč bude prominuto za podmínky, že bude
do 31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové komunikace,
veřejně přístupných parkovacích míst a kolaudace prvního bytového domu,
01.03.
zastupitelstvu města souhlasit s textem uznáním dluhu společnosti Protivítrinvest s.r.o. dle předloženého návrhu.
B)
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města vzít na vědomí, že společnost Protivítr-invest s.r.o.,
které vznikla povinnost zaplatit městu mj. smluvní pokuty v souhrnné výši
2.600.000,00 Kč za nedodržení původních termínů kolaudace a terénních
úprav dle smlouvy č. 280 001 do 31.12.2014, nesplnila kumulativně
podmínky pro prominutí smluvních pokut, které byly stanoveny v dodatku č.
2 k nájemní smlouvě č. 280 001 ze dne 18.01.2016,
01.02
zastupitelstvu města nesouhlasit s prominutím smluvních pokut v celkové
výši 2.600.000,00 Kč pro společnost Protivítr-invest s.r.o. Smluvní pokuty v
celkové výši 2.600.000,00 Kč budou uhrazeny ze složené jistoty.
Zastupitelstvo města Trutnova
b e re n a v ěd o mí
01.01
že společnost Protivítr-invest s.r.o., které vznikla povinnost zaplatit
městu mj. smluvní pokuty v souhrnné výši 2.600.000,00 Kč za
nedodržení původních termínů kolaudace a terénních úprav dle
smlouvy č. 280 001 do 31.12.2014, nesplnila kumulativně podmínky
pro prominutí smluvních pokut, které byly stanoveny v dodatku č. 2
k nájemní smlouvě č. 280 001 ze dne 18.01.2016,
so u h l as í
02.01
s prominutím části smluvní pokuty ve výši 2.340.000,00 Kč
společnosti Protivítr-invest s.r.o. s tím, že druhá část smluvní pokuty
ve výši 260.000,00 Kč bude uhrazena ze složené jistoty. Prominutí
smluvní pokuty je podmíněno podepsáním uznání dluhu na celkovou
částku 2.600.000,00 Kč s tím, že 260.000,00 Kč bude uhrazeno ze
složené jistoty a 2.340.000,00 Kč bude prominuto za podmínky, že
bude do 31.08.2018 dokončena výstavba infrastruktury příjezdové
komunikace, veřejně přístupných parkovacích míst a kolaudace
prvního bytového domu.
02.02.
s textem uznání dluhu společnosti Protivítr-invest s.r.o. dle
předloženého návrhu.

