
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: 27. 3. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková  

odbor, oddělení: odbor sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a 
technické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3137 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 5. RM dne 4. 3. 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     

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a Statu-
tárním městem Liberec 
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a ukládá 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

 

          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

Na Statutární město Liberec se obrátil Jan Svatoš, jednatel společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s. s žádostí o výpůjčku sněžných pásových vozidel PistenBully 200 a 
PistenBully 300 W. Tato vozidla byla zakoupena z dotace, kterou poskytl Liberecký kraj 
Statutárnímu městu Liberec v roce 2007 uzavřením smlouvy č. OLP/435/2006 na Mistrovství 
světa v klasickém lyžování v roce 2009. 

Vzhledem k tomu, že smlouva výslovně neupravuje způsob pro využití majetku 
použitého z části nebo zcela z prostředků investiční dotace po skončení Mistrovství světa 
v klasickém lyžování 2009, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
č. OLP/435/2006. Tímto dodatkem se doplňuje článek VIII. smlouvy o nový odst. 8, který zní 
takto: „Majetek zcela nebo částečně pořízený z dotace poskytnuté poskytovatelem dle 
smlouvy se stává majetkem příjemce, který je oprávněn s ním dále nakládat dle vlastního 
uvážení, vždy však s péčí řádného hospodáře, tj. zamezit jeho zcizení a zajistit jeho využití 
převážně ve Sportovním areálu Ještěd.“  

Z tohoto dodatku vyplývá, že je Statutární město Liberec oprávněno uzavřít se 
společností Sportovní areál Ještěd a. s. se sídlem Jablonecká 41/27, 460 01 Liberec, 
IČ: 25437941 smlouvu o výpůjčce předmětných sněžných pásových vozidel PistenBully 200 
a PistenBully 300 W.  

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/435/2006 byl schválen Radou Libereckého kraje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ Dodatek č. 2 
2/ Smlouva č. OLP/435/2006 
3/ Dodatek č. 1 
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Dodatek č. 2  
ke smlouvě č. OLP/435/2006 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj  
se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje  
IČ:  70891508 
DIČ:  CZ70891508 
dále jen „poskytovatel“ 

a  

Statutární město Liberec 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené: Martinou Rosenbergovou, primátorkou Statutárního města Liberec  
IČ:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
dále jen „příjemce“ 
 
 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2006 smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje vedenou pod č. OLP/435/2006, jejímž předmětem je úprava 
podmínek poskytnutí, využití a vyúčtování investiční dotace z rozpočtu poskytovatele ve 
výši 57.500.000,- Kč (slovy: padesát-sedm-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých) na 
investiční akci s názvem „Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009“ (dále jen 
„smlouva“).  

2. Dne 15. 12. 2008 uzavřeli poskytovatel a příjemce ke smlouvě dodatek číslo I., jehož 
předmětem byla úprava odst. 3. čl. IV. smlouvy. 

3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o výslovný souhlas 
poskytovatele s použitím majetku, pořízeného zcela nebo z části z investiční dotace 
poskytnuté poskytovatelem dle smlouvy, dle vlastního uvážení. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Vzhledem k tomu, že smlouva výslovně neupravuje způsob pro využití majetku použitého 
z části nebo zcela z prostředků investiční dotace po skončení Mistrovství světa 
v klasickém lyžování 2009, dohodly se smluvní strany na níže uvedené změně smlouvy. 

2. Článek VIII. smlouvy se doplňuje o nový odst. 8, který zní: 

„Majetek zcela nebo částečně pořízený z dotace poskytnuté poskytovatelem dle smlouvy 
se stává majetkem příjemce, který je oprávněn s ním dále nakládat dle vlastního uvážení, 
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vždy však s péčí řádného hospodáře.“ 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích. 

3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 217/14/RK ze dne  18. 
2. 2014. 

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …….. 
ze dne  27. 3. 2014. 
 

 
 
V Liberci dne:  V Liberci dne: 
   
Za poskytovatele:  Za příjemce: 

   

Martin Půta  Martina Rosenbergová 
hejtman Libereckého kraje  primátorka Statutárního města Liberec 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 


