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PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová referent oddělení MSSO  
Miroslav Hozák referent oddělení MSSO  
Dušan Kopecký referent oddělení MSSO  
Štěpánka Veselská referent oddělení MSSO  

5. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. 
STORING, s. r. o. 
Projektový atelier DAVID s. r. o. 
V & M, s. r. o. 
Ing. Radovan Novotný 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
a) zajistit ve spolupráci s externím administrátorem a odborem právním a veřejných zakázek 

vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti 

T: ihned 

b) předložit radě města výsledek výběrového řízení ke schválení 

T: 05/2016  

c) zajistit řádné plnění veřejné zakázky 

T: průběžně  

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepsat dokumenty související s výběrovým 
řízením 

T: 05/2016 

USNESENÍ Č. 260/2016 

Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko 

Stručný obsah: Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko ve výši 50 000 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím peněžitého daru ve výši 50 000 Kč právnické osobě Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci, Pekárkova 572/2, PSČ 460 15, IČ 00828963 
dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit tento materiál zastupitelstvu města 

T: 31. 3. 2016 
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USNESENÍ Č. 261/2016 

Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Stručný obsah: Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, 
a. s. (SAJ) ve výši 15 mil. Kč pro pokrytí výpadku tržeb způsobeného špatným průběhem zimní 
sezóny 2015/2016. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

finanční situaci Sportovního areálu Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, Liberec 1. IČ: 25437941, 
po ukončení zimní sezóny 2015/2016 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši Kč 15 000 000,- společnosti 
Sportovní areál Ještěd, a. s.  

2. s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti 
Sportovní areál Ještěd, a. s., dle přílohy č. 5 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit návrh zastupitelstvu města 

T: 31. 3. 2016 

Přílohy: 

k usnesení č. 259/2016 
k usnesení č. 260/2016 
k usnesení č. 261/2016 

V Liberci dne 4. dubna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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DAROVACÍ  SMLOUVA   
 

 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 

těmito smluvními stranami: 

 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

IČ: 00262978 

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 

 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 

se sídlem Pekárkova 572/5, 46015 Liberec 

IČ: 00828963 

Zastoupené Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 

zapsané v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. Pr 678  

dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 

 

takto: 

 

 

Článek  I 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč, 

slovy padesáttisíc korun českých (dále jen „dar“). 

(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 

(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený u …… č. 

…………………..do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy.  

 

 

 

Článek II 

 

(1)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

(2)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 

  

(3)  Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
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(4)  Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

(5)  Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této 

smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

(6)  Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č……….. ze dne 31.3.2016. 

 

(7)  Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat 

obecně závazné daňové právní předpisy.   

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne …………….……   V Liberci dne ……….…………… 

 

 

 

 

 

….………………………………   …………………………………… 

obdarovaný                            za dárce 

 

Mgr. ANNA VEREŠČÁKOVÁ                               Tibor Batthyány                                                                                      

ředitelka                                                                     primátor statutárního města Liberec 
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Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi 
 
Statutárním městem Liberec 
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 
Zastoupeným Tiborem Batthyánym, primátorem města 
IČ 00262978 
(dále jen „Akcionář“) 
 
a 
 
obchodní společností 
Sportovní areál Ještěd, a. s. 
se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec 
Ve věcech smluvních zastoupenou Bc. Zuzanou Kocumovou, předsedkyní představenstva 
IČ 254 37 941 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka 
v Liberci, oddíl B, číslo vložky 1390  
(dále jen „Společnost“) 
 
společně také Smluvní strany 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí příplatku 
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný 
peněžitý příplatek Akcionáře do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál a 
souhlas Společnosti tento příplatek přijmout. 

 
2. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této 

smlouvy je poskytován v souladu s usnesením Rady města Liberec č. ………….ze dne 
………….. a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ……………ze dne ………….  
 

3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je stabilizace Společnosti po 
výpadku tržeb způsobeném extrémně špatným počasím v zimní sezoně 2015/2016. 
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4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný příplatek 
poskytnutý Akcionářem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může Akcionář za splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 
 

II. 
Projevy vůle smluvních stran 

 
1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý 

příplatek Akcionáře ve výši Kč 15.000.000,- (slovy: patnáct milionů korun českých). 
2. Společnost dobrovolný příplatek od Akcionáře přijímá a zavazuje se jej využívat 

v souladu s podmínkami dále stanovenými touto smlouvou. 
 
 

III. 
Úhrada příplatku 

 
1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek Společnosti v níže uvedených 

termínech a výši: 
15. dubna 2016 Kč 11.000.000,-- (slovy jedenáct miliónů korun českých) 
15. července 2016 Kč 2.600.000,-- (slovy dva miliony šest set tisíc korun českých 
15. října 2016  Kč 1.400.000,-- (slovy jeden milion čtyři sta tisíc korun 
českých)  
  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Akcionářem poskytnut 
Společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti, 
č. ú. 2025922/0800 vedený u České spořitelny a.s. 

 
 

IV. 
Nakládání s příplatkem 

 
1. Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a 

hospodárně, a to pouze k úhradě svých závazků, které má vůči třetím osobám, nebo k 
úhradě svého dluhu vůči Akcionáři. 

 
V. 

Vrácení příplatku akcionáři 
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1. Akcionář je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného příplatku, a to i po 
částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a budou-li 
splněny všechny právními předpisy, stanovami či touto Smlouvou stanovené podmínky.  

2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného příplatku nebo jeho 
části splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje vrátit 
Akcionáři poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném žádostí 
Akcionáře nejpozději do 90-ti dnů, ode dne, kdy byla Akcionářem k vrácení příplatku 
nebo jeho části vyzvána.  
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne ……….. usn. č……. 
2. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou 

doručovány na adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková 
písemnost, která se vrátí odesílateli jako nedoručená, neboťsi ji adresát odmítl převzít 
nebo protože adresát nebyl na doručovací adresezastižen nebo se na ní nezdržuje. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž po podpisu 
smlouvy obdrží 2 stejnopisy Akcionář a 2 stejnopisy Společnost. 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

 
 
V Liberci dne 

 

 

………………………..      ………………….... 

Tibor Batthyány       Bc. Zuzana Kocumová 

primátor města       předsedkyně představenstva 
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