
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 mezi 
Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková  

odbor, oddělení: sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a tech-
nické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3137 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Košková 

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 22. zasedání Rady města 3. 12. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „Smlouva o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 
ze dne 14. 12. 2013 mezi subjekty Statutární město Liberec, Tělovýchovná jednota BÍLÍ 
TYGŘI LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. se sídlem Jeroný-
mova 570/22, 460 07 Liberec 7, IČ: 44568118 

 

a ukládá 
 

Mgr. Martině Rosebergové, primátorce města Liberec, uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou 
BÍLÍ TYGŘI  LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.  

           

          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
 

Na Statutární město Liberec se obrátil pan Ctibor Jech, manažer Tělovýchovné jednoty BÍLÍ 

TYGŘI LIBEREC, s žádostí o prodloužení platnosti smlouvy.  

Na základě vzájemné shody a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č. 256/2012 ze dne 13. prosince 2012 uzavřeli Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 

(mládežnický klub), Statutární město Liberec a společnost S group SPORT FACILITY MA-

NAGEMENT, s.r.o.  Smlouvu o bezplatném užívání pozemků.  

Vzhledem k tomu, že výše uvedená smlouva je platná do konce roku 2013, Tělovýchovná 

jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC požádala o její roční prodloužení. Z důvodů na straně posky-

tovatele dotace se nepodaří získat dotaci z programu MŠMT na stavbu projektu “Víceúčelové 

hřiště Máchova ulice“ do 31. 12. 2013. 

Tělovýchovná jednota má zájem požádat opětovně o přidělení dotace na výše uvedený pro-

jekt. Z tohoto důvodu žádá o prodloužení lhůty pro získání dotace o jeden rok, tedy platnosti 

smlouvy do 31. 12. 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1/ Smlouva o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 

2/ Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 

 















































Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ 

 O BEZPLATNÉM UŽÍVÁNÍ POZEMK Ů č. 10/12/2012 
 
který uzavírají: 
 
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, 
se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 7, 
IČ  467 442 82 
zastoupená Petrem Syrovátkem, prezidentem,  
ve věcech smluvních zastoupeným Ctiborem Jechem, 
 na základě plné moci ze dne 21. 12. 2004  
(dále také jako TJ Bílí Tygři Liberec, TJ BTL, uživatel) 
 
a 
 
Statutární město Liberec, 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
IČ 00262978 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města, 
(dále také jako SML, poskytovatel) 
 
a 
 
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.,  
se sídlem Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7, 
IČ 44568118 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 2155, 
zastoupená Mgr. Lukášem Přindou, jednatelem 
(dále také jako S g SFM, koncesionář) 
 
 
 uzavírají na základě vzájemné shody a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberce  

č…./2013 ze dne 12. prosince 2013 
 

 Dodatek č. I ke SMLOUVĚ O BEZPLATNÉM UŽÍVÁNÍ POZEMK Ů 
 
 

Výše uvedení účastníci spolu uzavřeli dne 14. 12. 2012 „Smlouvu o bezplatném užívání pozemků“    
č. 10/12/2012 (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se Smlouva mění následovně: 

 
I.   

 
Původní znění:    

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

V případě, že TJ BTL nezíská státní dotaci ve smyslu čl. I odst. 1.4. této smlouvy   
nejpozději do 31. 12. 2013, zaniká tato smlouva bez dalšího, a to s účinností k 1. 1. 
2014. 



 
 
se tímto dodatkem mění tak, že po provedené změně nově zní takto:   
 
 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
V případě, že TJ BTL nezíská státní dotaci ve smyslu čl. I odst. 1.4. této smlouvy   
nejpozději do 31. 12. 2014, zaniká tato smlouva bez dalšího, a to s účinností k 1. 1. 
2015. 

 
 

II.  
- Ostatní části Smlouvy jsou nedotčené tímto dodatkem a zůstávají beze změny. Tento 

dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž uživatel obdrží 
dva stejnopisy, SML a koncesionář po jednom stejnopisu.  

 
- Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem a případné spory, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou 
rozhodovány příslušnými soudy ČR. 

 
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a dodatek plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
 

- Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů uvedených 
v tomto dodatku.  

 
 
 
 
 
 
 
Za uživatele:   Za poskytovatele:   Za koncesionáře: 
 
 
 
 
 
 
………………………. …………………………..  …………………………. 
Ctibor Jech   Mgr. Martina Rosenbergová  Mgr. Lukáš Přinda 
    primátorka města   jednatel  
 
 


