
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem 
Liberec a Ještědskou sportovní spol. s. r. o. 

 

 

Zpracoval:  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       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 1. RM dne 14. 1. 2014 

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. 11 se společností Ještědská sportovní spol. s. r. o. se sídlem Tržní nám. 
1338, Liberec 1, IČ: 477 83 176, na základě něhož bude uhrazena částka Kč 606.784,- za 
opravy nad rámec schválených oprav SML 

 

a ukládá 
 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku č. 11 mezi Statu-
tárním městem Liberec a Ještědskou sportovní spol. s. r. o. 

          T: neprodleně 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit částku do rozpočtu města při prvním 
rozpočtovém opatření v roce 2014. 
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Důvodová zpráva 

Ještědská sportovní spol. s. r. o. se sídlem Tržní nám. 1338, Liberec 1, IČ. 477 83 176 proved-

la v roce 2012 nezbytné opravy nad rámec schválených oprav Statutárním městem Liberec.  

V článku VII, odst. 3 nájemní smlouvy č. 3800/00/0198 je uvedeno, že rozsah a cena realizo-

vaných oprav a údržby nemovitého a movitého majetku vzájemně dohodnutá v čl. V., odst. 6., 

této smlouvy v jednotlivých letech bude vycházet z naléhavosti a potřeb v tomto období. Tak-

to vzájemně dohodnutý rozsah a cena budou zajišťovány nájemcem. Nájemce je povinen pro-

vádět běžnou údržbu a havarijní opravy najatých movitých i nemovitých věcí a účetně ji vy-

kazovat dle platných předpisů. Nájemce zajistí opravy včetně oprav generálních, a údržbu 

movitých věcí. Dále nájemce zajistí opravy a údržbu nemovitostí v souladu s čl. V. a X. 

smlouvy. 

Podle článku X odst. 4 smlouvy poskytuje pronajímatel nájemci příspěvek na úhradu nákladů 

na opravy a údržbu ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů maximálně do výše schvá-

lené plánem na příslušný rok, pokud nebude písemným dodatkem sjednáno jinak. 

Z předloženého vyúčtování příspěvku na provoz Plaveckého stadionu v Liberci za kalendářní 

rok 2012 vyplývá, že skutečné výdaje nájemce na opravy a údržbu bazénu překročily plán 

oprav schválený pronajímatelem ve výši Kč 1.360.000,- o Kč 1.204.455,85. Vzhledem 

k tomu, že výše příspěvku na opravy a údržbu činí dle smlouvy 80 % skutečně vynaložených 

nákladů, žádá nájemce o zohlednění tohoto faktu do celkové sumy vypořádání – viz poslední 

řádek tabulky (příloha č. 2) ve výši Kč 963.565,-. 

Odbor sportu a cestovního ruchu předkládá orgánům města tuto žádost k projednání a navrhu-

je, aby byl příspěvek snížen a poskytnut v maximální výši Kč 606.784,-, což je celková část-

ka, kterou zároveň nájemce vrátil pronajímateli v roce 2013 jako přeplatek na příspěvku na 

média a příspěvku na zabezpečení hygieny a bezpečnosti areálu Plaveckého stadionu.   

 
 
 
Přílohy: 
1/ Návrh dodatku č. 11 
2/ Vyúčtování příspěvku na provoz Plaveckého stadionu v Liberci za kalendářní rok 2012 
3/ Nájemní smlouva č. 3800/00/0198 vč. dodatků č. 1-10 

 



Návrh Dodatku č. 11 

k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 uzavřené dne 28. prosince 2000 

mezi smluvními stranami: 

(dále jen „Dodatek“). 

 

Statutární město Liberec 
IČ: 262 978 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 
jednající Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Jiřím Rutkovským, náměstkem primátorky 

(dále jen „Pronajímatel“) 

 

a 

 

JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s. r. o. 
IČ: 477 83 176 
se sídlem Liberec 1, Tržní nám. 1338, 460 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4030 
jednající Miroslavem Janouchem a Janem Švecem, jednateli 
(dále jen „Nájemce“) 
 

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jen „Smluvní strany“) 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 1 ze dne 30. 1. 2014 se uzavírá Dodatek č. 11 

k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 (včetně dodatků č. 1 – 10). 

 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely 28. prosince 2000 Nájemní smlouvu č. 3800/00/0198 (dále jen 

„Nájemní smlouva“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se Nájemní smlouva ve 

znění dodatků č. 1 – 10 mění tak, jak je uvedeno ve čl. 2 tohoto Dodatku s tím, že ostatní 

ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají nedotčena.  

 
 

Článek II 
Změna nájemní smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje v článku X. Dotace stávající znění odstavce č. 4 takto: 



„V roce 2013 bude příspěvek na opravy a údržbu navýšen o částku Kč 606.784,-  tj. na celkovou částku 

Kč 1.561.784,-, kterou je nájemce povinen vyúčtovat spolu s ostatními zálohami na rok 2013, a to 

nejpozději do 28. února 2014.“ 

 
 
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopisu. 
 
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zachována. 
 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

 

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne 

Za pronajímatele:      Za nájemce: 

 

……………………………………………………..                             ……………………………………………………….. 

Statutární město Liberec     JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s. r. o. 

      Ing. Jiří Rutkovský                                    Miroslav Janouch 
   náměstek primátorky                              jednatel  
 

 

        ………………………………………………………..

           JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s. r. o. 

                             Jan Švec 
                             jednatel 


























































