
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s.r.o. 

 

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky             

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda 

Projednáno: v radě města dne 16.3.2010      

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti s ručením omezeným Sportovní areál 
Liberec se sídlem Liberec 1, Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vložka 19906, 
IČ 270 75 397 ve výši 19 286 279,60 Kč   

  

b) text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 
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a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se  Sportovním areálem Liberec s.r.o. 

 

                T: 31. 3. 2010 

a    

 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit částku  19 286 279,60 Kč  do 
výdajové i příjmové části rozpočtu SML na rok 2010 

 

                 T: v nejbližším rozp.opatření 
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Důvodová zpráva 

 

Usnesením č. 675/08 ze dne 2. 12. 2008 rada města schválila investiční záměry v areálu měst-
ského stadionu v Liberci připravované za podpory grantů z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severovýchod. Kromě již dokončených akcí „Vybudování víceúčelového parku“ 
a „Víceúčelová rekreačně – sportovní dráha“ se jednalo i o rekonstrukci tribuny fotbalového a 
atletického stadionu. Řešitelem tohoto projektu je obchodní společnost města Sportovní areál 
Liberec s.r.o. (SAL) 

K zajištění daného záměru byla mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a 
Sportovním areálem Liberec s.r.o. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace Č. LB/0513/S  na 
jejímž základě obdrží SAL při splnění definovaných podmínek dotaci ve výši 19 286 279,60 
Kč při celkových  předpokládaných nákladech  24 811 538,-   Kč.  

Pro naplnění citovaného usnesení tímto jednatelé SALu žádají o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci podle § 9 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve 
výši 19 286 279,60 Kč. Obvyklou  podmínkou dotace totiž je, uhradit nejdříve cenu díla  
z vlastních zdrojů.  

Rekonstrukce tribuny bude dokončena nejpozději do 31.8.2010.  To je termín, který zaručuje, 
že dotaci SAL obdrží a svému vlastníkovi finanční výpomoc vrátí do 31.12.2010. Celá trans-
akce tak bude „rozpočtově neutrální“, tzn. že výdaj ve formě půjčky SALu bude kompenzo-
ván příjmem vyplacené dotace od SALu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 
 
 

Smlouva 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce  

 
Statutární město Liberec 
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978  
číslo účtu:........................ 
zastoupená Mgr. Pavlem Kalousem,  
 vedoucím odboru školství kultury a sportu  
na straně jedné  
(dále též jen jako „poskytovatel“) 
 

a  
 

Sportovní areál Liberec s.r.o. 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 270 75 397 
číslo účtu: 2006040002/6000 
zastoupená Mgr. Janem Audym 
 jednatelem 
        Ing. Čeňkem Svobodou 
 jednatelem 
na straně druhé 
(dále též jen jako „příjemce“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z  rozpočtu Statutárního města Liberec 
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. Předmět a účel  Smlouvy 
 

1. Statutární město Liberec  poskytne ze svého rozpočtu obchodní společnosti Sportovní 
areál Liberec s.r.o.  návratnou finanční výpomoc ve výši  

 

19 286 279,60 Kč 
(slovy devatenáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisícdvěstěsedmdesátdevět 60/100 korun 

českých) 
 

 za účelem předfinancování akce „Rekonstrukce tribuny fotbalového a atletického 
stadionu.“  v areálu Městského stadionu v Liberci na pozemku parcelní číslo 306/8   v k.ú. 
682314 Rochlice u Liberce. Příjemce má na realizaci projektu smluvně zajištěnu dotaci 
 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
  

Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce č.ú  2006040002/6000 do 30.4.2010 
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2. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému 

účelu popsanému v bodě 1 této části Smlouvy a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a platnými právními předpisy. 

II. Další ujednání 
 

1. Návratná finanční výpomoc poskytnutá obchodní společnosti Sportovní areál Liberec 
s.r.o. dle § 9  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, je bezúročná.  

 
2. Uvedenou částku se příjemce zavazuje vrátit na účet Statutárního města Liberec  
č. …………………………. nejpozději do 31.12.2010.  

 
3. Nedodržení účelu použití návratné finanční výpomoci se považuje za porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží příjemci, který 
se porušení rozpočtové disciplíny dopustil, odvod do svého rozpočtu ve výši částky 
neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále 
ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této 
částky a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých 
prostředků včetně penále. 

 
III. Záv ěrečná ustanovení 
 

1.   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2.   Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 
      smluvních stran a to písemnou formou. 
 
3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obchodní 
společnost Sportovní areál Liberec s.r.o. jako příjemce a jeden Statutární město Liberec  
jako poskytovatel. 
 
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří příloha – Usnesení zastupitelstva Statutárního města 
Liberec o poskytnutí předmětné návratné finanční výpomoci. 
 

 
IV.  Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno zastupitelstvem Statutárního 
města Liberec usnesením číslo........................ dne ..………….           
 
 
 
V Liberci..........................................    V Liberci....................................... 
 
 
 
 
 
………………………………….                                       ………………………………….. 
      poskytovatel       příjemce 
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