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Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.  

 

Zpracoval: Mgr. Jan Audy 

odbor, oddělení: vedoucí odboru právního  a veřejných zakázek 
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Schválil: vedoucí oddělení       
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Projednáno: Rada města 19.5.2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
 
 
 

zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 92,000.000,- 
Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 117,600.000,- Kč, přičemž:  
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1. ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 256 kusů kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; práva spojená 
s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebu-
dou emisí nových akcií nijak dotčena; 

2. emisní kurz nově upisovaných akcií bude činit 25,600.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná 
jmenovité hodnotě nových akcií; 

3. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 

4.  jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní; 

5. emisní kurz bude splacen: 

− započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uza-
vřena smlouva o započtení pohledávek za společností akcionáře ve výši 14,600.000,- 
Kč; 

− peněžitým vkladem ve výši 11,000.000,- Kč; a 

ukládá 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

aby učinil všechny kroky ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd 
a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 
117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního kurzu.     
       
           T: 9/2009 
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Důvodová zpráva 
 
Společnost Sportovní areál Ještěd a. s., IČ: 25437941, sídlo: Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 
46001, má v současné době základní kapitál ve výši 92,000.000,- Kč.  
 

Záměrem je v současné době posílit základní kapitál této společnosti s ohledem na zásadní 
změnu rozsahu majetku a činností společnosti a na některé stávající závazky mj. vzniklé 
v důsledku fúze sloučením veškerého jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů společnosti Zahradní Město Liberec a. s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 
01, IČ: 254 07 236, která zanikla bez likvidace.  

Navýšení základního kapitálu společnosti je představováno částkou 25,600.000,- Kč. Základní 
kapitál po navýšení tak bude 117,600.000,- Kč.  

Statutární město Liberec již má v současné době ve svém rozpočtu schváleno 11 milionů Kč 
na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Zbylá částka navýšení základního kapitá-
lu je 14,600.000,-Kč. Tvoří ji kapitalizace zbytku dluhu společnosti vůči statutárnímu městu 
Liberec, který přešel po fúzi se Zahradním městem Liberec, a. s. (13,596.040,- Kč) a část 
dlužné částky za nájem sportovišť v majetku SML ve výši 1,003.960,- Kč za rok 2008 (zde 
bude z původní dlužné částky 1,024.000,- Kč částka 20.040,- Kč před kapitalizací uhraze-
na věřiteli v penězích a teprve zbytek pohledávky bude kapitalizován tak, aby celková částka 
pro kapitalizaci odpovídala rozdělení akcií po 100.000,- Kč na kus).  

 
 


