STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014
Bod pořadu jednání:

Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitálmezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd, a. s. ve výši 7.000.000,- Kč.

Zpracovala:

Mgr. Zuzana Košková

odbor, oddělení:

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

telefon:

48 524 3137

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Ing. David Pastva
v 10. RM dne 20. 5. 2014 usn. č.

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi společností
Sportovní areál Ještěd, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ: 25437941 a statutárním
městem Liberec ve výši 7.000.000,- Kč do 15. června 2014.

a ukládá
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál.
T: neprodleně
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením Rady města Liberec č. 265/2014 ze dne 25. března 2014 a usnesením
Zastupitelstva města Liberec č. 63/2014 ze dne 27. března 2014 bylo schváleno poskytnutí
peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. ve výši
7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Z toho důvodu je třeba vytvořit dokument, který o této skutečnosti informuje Sportovní areál Ještěd, a. s.
Příplatek byl schválen z důvodu pokrytí výpadku tržeb způsobeného extrémně špatným počasím v zimní sezóně 2013/2014. Tržby se oproti plánu propadly takřka o 65%, tj.
z 31 650 000,-- Kč na 10 972 326,-- Kč. Požadované prostředky budou využity k financování
závazků vzniklých v zimní sezóně 2013/2014 a zejména ke krytí provozních nákladů, jež bude nutno vynaložit v průběhu léta a podzimu 2014, ještě před započetím zimní sezóny
2014/2015.

Příloha:
1/ smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
2/ zápis ze zasedání představenstva
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Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
mezi
Statutárním městem Liberec
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec
Zastoupeným Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
IČ 00262978
(dále jen „Akcionář“)
a
obchodní společností
Sportovní areál Ještěd, a. s.
se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec
Ve věcech smluvních zastoupenou Ing. Mgr. Petrem Černým, předsedou představenstva
IČ 254 37 941
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v
Liberci, oddíl B, číslo vložky 1390
(dále jen „Společnost“)
společně také Smluvní strany
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí příplatku
(dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný
peněžitý příplatek Akcionáře do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál
a souhlas Společnosti tento příplatek přijmout.
2. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této
smlouvy je poskytován v souladu s usnesením Rady města Liberec č. 265/2014 ze dne
25. března 2014 a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 63/2014 ze dne
27. března 2014.
3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je stabilizace Společnosti po
výpadku tržeb způsobeném extrémně špatným počasím v zimní sezoně 2013/2014.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný příplatek
poskytnutý Akcionářem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může Akcionář za splnění
podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy požadovat
jeho vrácení.

II.
Projevy vůle smluvních stran
1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý
příplatek Akcionáře ve výši Kč 7.000.000,- (slovy: sedm milionů korun českých).
2. Společnost dobrovolný příplatek od Akcionáře přijímá a zavazuje se jej využívat
v souladu s podmínkami dále stanovenými touto smlouvou.

III.
Úhrada příplatku
1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek Společnosti nejpozději
do 15. 6. 2014.
2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Akcionářem poskytnut
Společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti,
č. ú. 2025922/0800 vedený u České spořitelny a.s.

IV.
Nakládání s příplatkem
Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a
hospodárně, a to k úhradě svých závazků, které má vůči třetím osobám, nebo k úhradě
svého dluhu vůči Akcionáři.

1.

2.

3.
4.

V.
Vrácení příplatku akcionáři
Akcionář je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného příplatku, a to i po
částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a budou-li
splněny všechny právními předpisy, stanovami či touto Smlouvou stanovené
podmínky.
Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného příplatku nebo jeho
části splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje
vrátit Akcionáři poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném
žádostí Akcionáře nejpozději do 90-ti dnů, ode dne, kdy byla Akcionářem k vrácení
příplatku nebo jeho části vyzvána.
Pro posouzení otázky, zda jsou splněny právními předpisy stanovené podmínky pro
vrácení příplatku, se analogicky použije ustanovení § 166 zákona č
90/1, 2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne 29. 5. 2014 usn. č….
2. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou
doručovány na adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková

písemnost, která se vrátí odesílateli jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít
nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese zastižen nebo se na ní nezdržuje.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž po
podpisu smlouvy obdrží 2 stejnopisy Akcionář a 2 stejnopisy Společnost.
4. 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

………………………..

…………………....

Mgr. Martina Rosenbergová

Ing. Mgr. Petr Černý

primátorka města

předseda představenstva

