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MGR. PAVEL SVOBODA, ADVOKÁT 

ZAPSÁN V SEZNAMU ČAK POD Č. 14203, IČ: 692 87 074 
SÍDLO: KŘÍŽOVÁ 1280/31, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 

KONTAKT: TEL. 722 100 600, EMAIL: AK.PAVEL.SVOBODA@GMAIL.COM 

  

V Jablonci nad Nisou dne 30.5.2019 

 

 

 

 

Věc: zápis z jednání, které se konalo dne 22.5.2019 v kanceláři starosty  

MO Vratislavice nad Nisou. 

 

 

 

přítomni: 

pan Lukáš Pohanka, starosta 

pan Petr Jakl, zástupce společnosti NOVÁ RUDA s.r.o. a společnosti EDI Liberec, a.s. 

Mgr. Pavel Svoboda, advokát 

 

 

Pan Petr Jakl, dle výpisu z obchodního rejstříku člen představenstva společnosti EDI Liberec, 

a.s., oprávněný za tuto společnost jednat, předložil plnou moc ze dne 16.5.2019, kterou jej 

společnost NOVÁ RUDA s.r.o. zmocnila k zastupování při jednání o podmínkách uzavření 

mimosoudní dohody mezi společností NOVÁ RUDA s.r.o. a Statutárním městem Liberec, ve 

věci pohledávek vzniklých na základě Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 

ve znění jejich dodatků. Plná moc výslovně stanoví, že pan Jakl není oprávněn za společnost 

NOVÁ RUDA s.r.o. činit právní jednání (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu). Dále pan Petr Jakl 

předložil Dohodu o postupu při mimosoudním jednání se Statutárním městem Liberec ve věci 

pohledávek vzniklých v souvislosti se smlouvou o nájmu a koupi najaté věci č. 6100/2008/8525 

ve znění pozdějších dodatků ze dne 17.5.2019 (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu). Uvedená dohoda 

stanoví, že mimosoudní jednání povede společnost NOVÁ RUDA s.r.o.. 

 

  

V rámci uvedeného jednání byl shrnut dosavadní průběh celého případu a byla deklarována 

vůle všech zúčastněných řešit spory mimosoudní dohodou. Strany současně krátce shrnuly 

svoje stanoviska. 
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Ze strany Statutárního města Liberec (zastoupené Městským obvodem Liberec - Vratislavice 

nad Nisou) bylo deklarováno, že s ohledem na vyjádření společností NOVÁ RUDA s.r.o. a EDI 

Liberec, a.s. v posledních měsících bude muset mít mimosoudní dohoda parametry trojstranné 

dohody všech zúčastněných subjektů. Dále bylo ze strany Statutárního města Liberec navrženo, 

aby částka mimosoudního narovnání činila 7,955 tis. Kč a 50 % úroků vyčíslených v dopise spol. 

EDI Liberec, a.s. ze dne 18.2.2019, konkrétně vypočtených ke dni uzavření mimosoudní 

dohody. Statutární město Liberec dále navrhlo, aby částka mimosoudního vyrovnání byla 

rozložena do splátek na 3 roky. 

 

Pan Jakl, zástupce společnosti NOVÁ RUDA s.r.o. a člen představenstva EDI Liberec, a.s. 

přislíbil vyjádření k tomuto návrhu na příštím jednání. 

 

Strany se dohodly, že další jednání ve věci proběhne dne 5.6.2019 ve 14:00 v kanceláři starosty 

MO Vratislavice nad Nisou. 

 

 

 

 

zapsal: Mgr. Pavel Svoboda, advokát 
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