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Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

17.1.2020

CJ MML 013461/20

Baboráková/ 485 243 192

24.1.2020

Věc: Odpověď na Žádost o informaci 106/1999 Sb. 2020/10
Vážený
k Vašemu dotazu ze dne 17.1.2020 týkající se průběhu plnění dle Smlouvy o přidělení prostředků
z městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec č. 6/08/0181 Vám sděluji následující.
Zastupitelstvo města schválilo společnosti TOVÁRNA, spol. s r.o. finanční podporu ve výši 2.500.000
Kč a na tuto výši podpory byla i výše uvedená smlouva uzavřena. Z této podpory společnost postupně
vyčerpala finanční prostředky ve výši 2.218.902 Kč, nevyčerpaná zůstala částka ve výši 281.098 Kč.
Průběh plateb:
18.12.2008 - 1.155.169 Kč
11.09.2009 - 589.435 Kč
27.10.2009 - 474.298 Kč
Celkem:
2.218.902 Kč
V příloze Vám posílám výpisy z programu SAP, které výše uvedené platby dokládají. Současně
připojuji dva materiály předložené k projednání zastupitelstvu města, kdy se jedná o výstupy ze Správní
rady Městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec. Tyto materiály zahrnují i fakta
týkající se společnosti Továrna, spol. s r.o. (text vyžlucen). První materiál do ZM ze dne 30.4.2009
potvrzuje čerpání platby ve výši 1.155.169 Kč v roce 2008, z druhého materiálu ze dne 17.12.2009
vyplývá čerpání ve výši 1.063.733 Kč (589.435 Kč + 474.298 Kč) v roce 2009 a nečerpaný zůstatek ve
výši 281.098 Kč. Současně materiál uvádí, že společnost byla přítomna na jednání správní rady, kterou
informovala o celé problematice výstavby včetně čerpání finanční podpory.
Vzhledem k tomu, že společnost kromě výše uvedených plateb již další prostředky nečerpala,
považovala ujednání týkající se vyhodnocení a vyúčtování za splněné.
S pozdravem,

----------------------------------------------------------Ing. Michaela Maturová, v.r.
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru
strategického rozvoje a dotací
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