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ení dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

Olga Elstnerová, referent odboru právního a ve

3215 

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a 

Martina Rosenbergová

primátorka Statutárního m
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návrh na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT
ení Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

S T A T U T Á R N Í   M 
L I B E R E C

ení dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

Olga Elstnerová, referent odboru právního a ve

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a 

Martina Rosenbergová, v.r.

primátorka Statutárního města Liberec 

Návrh usnesení 

návrh na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚ
ení Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O
L I B E R E C  

ení dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

Olga Elstnerová, referent odboru právního a ve

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a 

v.r. 

sta Liberec     

návrh na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., bez právního n
ení Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O

ení dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚ

Olga Elstnerová, referent odboru právního a veřejných zakázek

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

  

D, z.s.p.o., bez právního n
ení Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠT

 S T O 

ení dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD,  

ejných zakázek  

ejných zakázek 

D, z.s.p.o., bez právního ná-
ení Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
 
 

Dne 29.10.2009 rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec, usnesením č. 197/09, o založení zá-
jmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o. (dále jen „sdružení“). Současně zastu-
pitelstvo schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy sdružení. Sdružení vzniklo registrací 
provedenou dne 29.10.2009 Krajským úřadem Libereckého kraje. Druhým zakladatelem 
sdružení je Statutární město Liberec. 
 
Účelem založení sdružení bylo zejména získat do svého vlastnictví „Horský hotel a televizní 
vysílač Ještěd u Liberce“ (dále jen Ještěd) a provést jeho rekonstrukci. 
 
Dne 9.11.2011 se sešel výbor sdružení, který je složen ze zástupců Libereckého kraje a Statu-
tárního města Liberec, na kterém předseda sdružení Mgr. Stanislav Eichler informoval o tom, 
že České radiokomunikace, a.s., jakožto současný vlastník Ještědu, již dále neuvažuje o pře-
vodu vlastnictví Ještědu na sdružení. Z tohoto důvodu nelze v současné době předpokládat, že 
by mohl být naplněn účel, pro který bylo sdružení založeno. Na základě této skutečnosti vy-
slovil výbor sdružení souhlas se zrušením sdružení bez právního nástupce a pověřil Mgr. Sta-
nislava Eichlera, aby zakladatelům sdružení, tj. Libereckému kraji a Statutárnímu městu Libe-
rec, předložil k projednání návrh na zrušení bez právního nástupce. V souladu s § 20a občan-
ského zákoníku o zrušení sdružení rozhodují zakladatelé a uzavírají o tom dohodu. 
 
S ohledem na výše uvedené je předkládán radě a zastupitelstvu města ke schválení návrh na 
zrušení sdružení bez právního nástupce a návrh Dohody o zrušení sdružení. Rozhodnou-li 
zakladatelé o zrušení sdružení bez právního nástupce a následně uzavřou Dohodu o zrušení 
sdružení, pak se v souladu s příslušnými právními předpisy provede likvidace sdružení likvi-
dátorem jmenovaným výborem sdružení. Po provedené likvidaci likvidátor zajistí výmaz 
sdružení z registru. Dnem výmazu z registru sdružení zanikne. 
 
Návrh na zrušení sdružení bez právního nástupce a návrh Dohody o zrušení sdružení bylo 
schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13.12.2011. 
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PŘÍLOHA: 
 
 
 
 

Dohoda o zrušení zájmového sdružení právnických osob 
„JEŠTĚD, z. s. p. o.“ 

 
 
 
 

uzavřená dle § 20a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
účastníky: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 
IČ: 70891508 

 
a 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 
IČ: 00262978 
       

takto: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1) Účastníci této dohody prohlašují, že na základě zakladatelské smlouvy č. OLP/2011/2009 

založili zájmové sdružení právnických osob s názvem „JEŠTĚD, z. s. p. o.“ (dále jen 
„sdružení“), které vzniklo zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob ve-
deným Krajský úřadem Libereckého kraje dne 29.10.2009. 

2) Účastníci této dohody prohlašují, že uzavírají tuto dohodu za účelem zrušení sdružení bez 
právního nástupce. 

 
 

Článek II. 
Projev vůle 

 
1) S ohledem na výše uvedené účastníci této dohody shodně projevují vůli zrušit sdružení 

bez právního nástupce. 
2) Účastníci této dohody se shodli na tom, že se sdružení ruší bez právního nástupce ke dni 

uzavření této dohody. 
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Článek III. 
Likvidace sdružení 

 
1) Účastníci této dohody se shodli, že likvidaci sdružení provede likvidátor jmenovaný vý-

borem sdružení, který v souladu s příslušnými právními předpisy provede úkony směřují-
cí k likvidaci a zániku sdružení. 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každého účastníka této 

dohody. 
2) Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne ………… usnesením 
č. ....... a Zastupitelstvem Statutárního města Liberec dne ………….  usnesením č. ........ 

 
 
 
 
V Liberci dne ………………………………… 
 
 
 
za Liberecký kraj: za Statutární město Liberec: 
 
 
 
 
 
.................................... .......................................... 
Mgr. Stanislav Eichler Bc. Martina Rosenbergová 
        hejtman                                                                                             primátorka 
 

 

 

 

 

 

 


