
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 

 

Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 3111 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: v Radě města Liberce - 6. 10. 2009 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 rozhoduje  
 

o založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 642/2 a, 
461 80 Liberec II – Nové Město, kde tato právnická osoba sdružuje statutární město Liberec a 
Liberecký kraj za účelem získání podpory na záchranu a obnovu horského hotelu na Ještědu;  

schvaluje 

- zakladatelskou smlouvu a stanovy tohoto sdružení ve znění dle příloh k důvodové zprávě; 
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- zmocnění Ing. Lidie Vajnerové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a zástupkyně Libe-
reckého kraje ve výboru zakládaného sdružení, k podání návrhu na zápis zájmového sdružení 
právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 642/2 a, 461 80 Liberec II – Nové Město 
do registru zájmových sdružení právnických osob;  
 
jmenuje  
tyto tři zástupce statutárního města Liberec ve výboru sdružení: 
  - Ing. Jiří Kittner 
 - Ing. Tomáš Hampl 

- JUDr. Marek Řeháček  
 
ukládá 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města:  
- podepsat zakládací dokumenty zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. se 
sídlem U Jezu 642/2 a, 461 80 Liberec II – Nové Město;  
- pravidelně informovat Zastupitelstvo města Liberec o činnosti sdružení. 
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Důvodová zpráva 
 
Statutárnímu městu Liberec (dále jen SML) není lhostejný osud národní kulturní památky a 
dominanty města – horského hotelu a vysílače na vrcholu Ještědu. Tato budova č.p. 153 
v Liberci XIX – Horním Hanychově je v současné době v majetku společnosti České Radio-
komunikace, U Nákladového nádraží 3144/4, 13000 Praha – Strašnice. Tato společnost však 
na několika jednáních, kterých se zúčastnili zástupci SML, deklarovala, že nemá jiné zájmy, 
než využití budovy pro svoji hlavní činnost tj. přenosy signálu. Z toho vyplývá i minimální 
ochota vlastníka investovat ze svých vlastních zdrojů do těch částí budovy, které těmto zá-
jmům neslouží. Možnost financování oprav a rozvoje budovy z jiných zdrojů (například Inte-
grovaný operační program – dále jen IOP) není dle vyjádření zástupců Ministerstva kultury 
reálná s ohledem na velmi dobrou finanční situaci vlastníka. Stav budovy resp. těch jejích 
částí, které nejsou využívány pro vysílání, je proto v současné době silně problematický a 
může vyústit až v uzavření některých veřejně přístupných částí objektu.  
 
Dlouhodobě deklarovaným záměrem SML i Libereckého kraje (dále jen LK) je ovšem zacho-
vání této kulturní památky, její důstojné využití, jakož i její zapsání na seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. V této věci došlo k opakovaným jednáním zástupců SML a LK 
s Ministerstvem kultury ČR a představiteli vlastníka.  
 
Liberecký kraj je v současnosti jedním z krajů, které doposud nemají žádnou památku na in-
dikativním seznamu Ministerstva kultury ČR (národní kulturní památky a památky na sezna-
mu UNESCO), z něhož se budou vybírat objekty, které získají finanční prostředky podpory z 
IOP na období 2007-2013. 

Liberecký kraj stále jedná s vlastníkem o koupi budovy horského hotelu na Ještědu; tato jed-
nání nejsou prozatím u konce. Vedle toho se však dva roky po vyhlášení výzev k předkládání 
projektů do IOP ukazuje, že příprava projektů v ostatních krajích se komplikuje a ministerstvo 
proto přehodnocuje svůj postoj a zvyšuje odhad šancí pro získání podpory pro komplexní re-
konstrukci budovy Ještědu. Liberecký kraj jako subjekt ovšem nesplňuje podmínky pro přijetí 
dotace, kde není v rozhodné aktivitě 5.1. b oprávněným žadatelem. Naproti tomu je možné, 
aby o podporu žádalo zájmové sdružení právnických osob, jehož založení ze strany Liberec-
kého kraje a statutárního města Liberec je administrativně snadným resp. rychlým krokem a 
sdružení dvou samosprávných subjektů – veřejnoprávních korporací je navíc velmi důvěry-
hodné pro účel naplnění cílů projektu a dlouhodobou udržitelnost. Takto vzniklé sdružení by 
bylo příjemcem dotace na záchranu a obnovu horského hotelu na Ještědu. Podle metodiky 
IOP nemusí být takto vzniklý subjekt přímo vlastníkem budovy Ještědu, věc je možné řešit 
smluvně, nicméně majetkové vztahy musí být dopředu zřejmé.  

Orgány LK projednaly založení sdružení se SML včetně zakladatelské smlouvy a stanov.  
Zakládací dokumenty sdružení předpokládají, že sdružení řídí výbor, jehož členy jsou tři zá-
stupci za každou ze sdružených stran. Liberecký kraj navrhuje do sdružení dva uvolněné čle-
ny zastupitelstva - Ing. Lidii Vajnerovou, RNDr. Víta Příkazského a Ing. Vladimíra Koudelku 
za Krajský úřad Libereckého kraje. Za SML se navrhuje jmenovat primátora města Ing. Jiřího 
Kittnera, Ing. Tomáše Hampla, pověřeného zastupováním vedoucího odboru Koordinátor 
dotací EU a za Magistrát města Liberec pak tajemníka JUDr. Marka Řeháčka.  

Přílohy: 

- Zakladatelská smlouva zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. vč. stanov 
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Zakladatelská smlouva 
 zájmového sdružení právnických osob  

pod názvem JEŠTĚD, z.s.p.o. 
 
 
uzavřená dle § 20g zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 
předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito zakladateli: 
 
1. Liberecký kraj 

se sídlem:   U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený:  Bc. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 
IČ:    70891508 
(na straně jedné) 
 
a 

 
2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

se sídlem:  Nám. Dr. Eduarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
IČ:   00262978 

      (na straně druhé) 
 

takto: 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Liberecký kraj a statutární město Liberec (dále společně jako zakladatelé) touto zaklada-

telskou smlouvu vyjadřují souhlasnou vůli založit zájmové sdružení právnických osob ve 
smyslu § 20f a následně občanského zákoníku (dále jen sdružení). 

 
Článek II. 

Název a sídlo sdružení 
 

1) Název sdružení zní:  JEŠTĚD, z.s.p.o. 
2) Sídlem sdružení je: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 
 

Článek III. 
Účel sdružení a předmět činnosti 

 
1) Zakladatelé zakládají sdružení za účelem rekonstrukce národní kulturní památky „Horský 

hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce“. 
2) Předmětem činnosti sdružení je vytvoření a realizace projektu obnovy a využití této ná-

rodní kulturní památky. 
 



 5

Článek IV. 
Návrh na registraci sdružení 

 
1) Zakladatelé zmocňují Ing. Lidii Vajnerovou,

k podání návrhu na zápis sdružení do registru zájmových 
sdružení právnických osob vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Přílohou č. 1 této zakladatelské smlouvy jsou stanovy sdružení. Přílohou č. 2 této zakla-

datelské smlouvy je listina určující osobu oprávněnou jednat jménem sdružení. 
2) Tato zakladatelská smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva stejnopisy ob-

drží každý ze zakladatelů a jeden stejnopis bude přiložen k návrhu na zápis sdružení do 
registru zájmových sdružení právnických osob. 

3) Tuto zakladatelskou smlouvu včetně jejích příloh schválilo Zastupitelstvo Libereckého 
kraje usnesením č. …… ze dne ….. a Zastupitelstvo statutárního města Liberec usnese-
ním č. …… ze dne ……..  

 
 
 
 
 
Za Liberecký kraj v Liberci dne:   
 ……………………………….  
 Bc. Stanislav Eichler, hejtman 
 
 
 
 
 
Za statutární město Liberec v Liberci dne:  
 
 ………………………………. 
 Ing. Jiří Kittner, primátor 
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Příloha č. 1 k zakladatelské smlouvě o založení zájmového sdružení právnických 

osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 
 

 
Stanovy zájmového sdružení právnických osob 

JEŠTĚD, z.s.p.o. 
 

 
Článek I. 

Název a sídlo sdružení 
 

1) Název sdružení: JEŠTĚD, z.s.p.o. 
 
2) Sídlo sdružení: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 
Článek II. 

Předmět činnosti sdružení 
 
Předmětem činnosti sdružení je vytvoření a realizace projektu obnovy a využití národní kul-
turní památky „Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce“. 

 
Článek III. 

Majetkové poměry sdružení 
 
1) Zakladatelé nevkládají do sdružení žádné majetkové vklady.  
 
2) Případné vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majet-

kem sdružení. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, jak je vyme-
zen v těchto stanovách. 

 
Článek IV. 

Hospodaření sdružení 
 

1) Majetek sdružení tvoří:  
a) dotace, příspěvky, dary či jiné podpory od třetích subjektů, 
b) příjmy z vlastní činnosti, 
c) ostatní příjmy. 
 

2) Sdružení účtuje v souladu s právními předpisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 
závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 

 
Článek V. 

Členství ve sdružení 
 

1) Členství zakladatelů ve sdružení vzniká dnem zápisu sdružení do registru zájmového 
sdružení právnických osob. 

 
2) Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem výboru sdružení. Jeho členství vzni-

ká rozhodnutím výboru sdružení. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje 
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ke stanovám sdružení. 
 
 
 
3) Členství ve sdružení zaniká: 
 

a) na základě rozhodnutí výboru sdružení, 
b) vystoupením člena sdružení na základě výpovědi doručené předsedovi sdružení po 

uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty ode dne jejího doručení.  
 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti členů sdružení 

 
1) Každý člen sdružení má právo: 
 

a) podílet se na činnosti sdružení prostřednictvím svého zástupce ve výboru sdružení, 
b) jmenovat a odvolávat zástupce do výboru sdružení. 
 

2) Jednotliví členové sdružení jsou povinni napomáhat podle svých možností realizaci 
předmětu činnosti sdružení a dodržovat stanovy sdružení.  

 
 

Článek VII. 
Orgány sdružení 

 
1) Orgány sdružení jsou: 
 

a) výbor sdružení 
b) předseda sdružení. 
 

2) Výbor sdružení (dále jen výbor) rozhoduje ve všech záležitostech sdružení. Výbor je šes-
tičlenný a je složen ze zástupců členů sdružení. Každý člen jmenuje do výboru tři zástup-
ce, které může kdykoli odvolat. Za Liberecký kraj Ing. Lidii Vajnerovou, RNDr. Víta Pří-
kaského a Ing. Vladimíra Koudelku. Za Statutární město Liberec Ing. Jiřího Kittnera, 
JUDr. Marka Řeháčka a Ing. Tomáše Hampla. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou pří-
tomni alespoň dva zástupci za každého člena sdružení. K platnému rozhodnutí výboru je 
třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů výboru. K platnému rozhodnutí o přistou-
pení dalšího člena ke sdružení, o vyloučení člena ze sdružení, o změně stanov a dalších, je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Každý z členů výboru má při 
hlasování 1 hlas; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.  

 
3) Předseda sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení navenek. K tomu může se souhla-

sem výboru zmocnit jinou osobu. Předseda sdružení svolává a řídí zasedání výboru.  
 
4) Předsedu sdružení volí výbor ze svého středu na dobu 2 let. Předseda sdružení je odpo-

vědný výboru, který ho může kdykoli odvolat.  
 
5) Prvního předsedu sdružení určují zakladatelé. Prvním předsedou sdružení je Ing. Lidie 

Vajnerová. Funkční 
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období prvního předsedy je dvouleté a začíná plynout ode dne registrace sdružení.  
 
 

Článek VIII. 
Zrušení sdružení 

 
1) Sdružení může být zrušeno písemnou dohodou všech jeho členů. 
 
2) Sdružení zaniká výmazem z registrace. 

 
3) Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační 

zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich vkladů. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů sdružení. 

 
 
 
 
 
 
Za Liberecký kraj v Liberci dne:   
 
   
 ……………………………….  
 Bc. Stanislav Eichler, hejtman 
 
 
 
 
 
Za statutární město Liberec v Liberci dne:  
 
 
 ………………………………. 
 Ing. Jiří Kittner, primátor 
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Příloha č. 2 k zakladatelské smlouvě o založení zájmového sdružení právnických 
osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 

 

 

 

Určení osoby oprávněné jednat jménem sdružení 
 

 

 

Osobou oprávněnou jednat jménem sdružení navenek je Ing. Lidie Vajnerová, 
 
trvale bytem Dlouhý Most 301, 463 12 Dlouhý Most. Oprávněná osoba jedná jménem sdru-
žení od okamžiku jeho založení do okamžiku jeho registrace. Od okamžiku registrace jedná 
jménem sdružení jeho předseda.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Liberecký kraj v Liberci dne:   
 
   
 ……………………………….  
 Bc. Stanislav Eichler, hejtman 
 
 
 
 
 
Za statutární město Liberec v Liberci dne:  
 
 
 ………………………………. 
 Ing. Jiří Kittner, primátor 
 

 
 

 


















