
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem 
Liberec a Sportovním areálem Ještěd a. s.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková  

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

telefon: 48 524 137 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 

Projednáno: v 8. RM dne 15. 4. 2014 

Poznámka: k jednání přizván Jan Svatoš, ředitel společnosti SAJ, a. s.  

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e     
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část usnesení zastupitelstva města č. 149/2013 ze dne 5. 9. 2013 ve znění: 
 
2. splácení zbylé pohledávky SAJ, a.s., vůči SML v roce 2013 ve výši Kč 3.000.000,-  a od 

roku 2014 ve výši Kč 5.000.000,- ročně 
3.  návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010  

 

schvaluje 

 
1. splácení zbylé pohledávky SAJ, a. s. vůči SML v roce 2014 ve výši Kč 2.000.000,- a 

od roku 2015 ve výši Kč 5.000.000,- ročně 
2. aktualizovaný návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 
 
a ukládá 
 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o 
půjčce ze dne 15. 7. 2010. 

 

 

                              T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Na statutární město Liberec se obrátil ředitel Sportovního areálu Ještěd a. s. (dále SAJ a. s.) 

Jan Svatoš s žádostí o upravení splátkového kalendáře. 

Vzhledem k finanční situaci společnosti SAJ a. s. není možné splácet dluh ve výši Kč 

73.000.000,- ve splátkách ve výši Kč 3.000.000,- v roce 2013 Kč 5.000.000,- ročně po dobu 

14ti let. 

V roce 2013 uhradil SAJ a. s. dluh ve výši Kč 1.000.000,- 

Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce upravuje splátkový kalendář v článku II. takto: 

Poskytnutou půjčku ve zbylé nominální hodnotě i Kč 72.000.000,-- (slovy sedmdesátdvamilio-

nůkorunčeských) se dlužník zavazuje vrátit věřiteli v 15ti  ročních splátkách. První splátka ve 

výši Kč 2.000.000,--  je splatná k 31. 12. 2014 a další splátky jsou splatné vždy ke konci kaž-

dého kalendářního roku ve výši Kč 5.000.000,-. Konečná splatnost půjčky je 31. 12. 2029, 

přičemž pevný úrok byl dodatkem č. 2 sjednán ve výši 3,00 % p.a.  

Vzhledem k vlastnickému propojení věřitele a dlužníka a s ohledem na podstatné snížení jisti-

ny je půjčka poskytnuta bez zajištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 

1/ Dodatek č. 2 

2/ Smlouva o půjčce 

3/ Dodatek č. 1 



Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 
 

mezi 

Statutárním městem Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec  
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
(dále jen „věřitel“) 

a 

Sportovním areálem Ještěd a.s. 
Jablonecká 41 
460 01 Liberec  
IČ: 25437941 
Zastoupená Ing. Petrem Černým, předsedou představenstva 
(dále jen „dlužník“) 

 

Smluvní strany se dohodly 

 

I. 

a) V souladu s článkem 3.6 Smlouvy o půjčce (dále jen „Smlouva“) se stává část jistiny ve 
výši Kč 166.286.366,-- splatná ke dni zamýšlené kapitalizace této pohledávky věřitele za 
dlužníkem. Dlužník a věřitel se dohodli, že tuto splatnou pohledávku lze započíst oproti 
závazku věřitele uhradit emisní kurs nově vydaných akcií. (k datu úpisu akcií do centrálního 
registru cenných papír) 

b) ve vazbě na článek 3.4 Smlouvy se stávají splatné úroky (k datu úpisu akcií do centrálního 
registru cenných papír) 

II. 

Na změnách následujících článků Smlouvy 

a) Vypouští se původní znění článků 3.1 a 3.2 a nahrazuje se textem  
Poskytnutou půjčku ve zbylé nominální hodnotě i Kč 72.000.000,-- (slovy 
sedmdesátdvamilionůkorunčeských) se dlužník zavazuje vrátit věřiteli v 15ti  ročních 
splátkách. První splátka ve výši Kč 2.000.000,--  je splatná k 31. 12. 2014 a další 
splátky jsou splatné vždy ke konci každého kalendářního roku ve výši Kč 5.000.000,-. 
Konečná splatnost půjčky je 31. 12. 2029.  

b) Vypouští se původní znění článku 3.3 a nahrazuje se textem: 
Dohodou smluvních stran byl sjednán pevný úrok ve výši 3,00 % p.a.  

c) Vypouští se původní znění článku 3.4 a nahrazuje se textem: 
Pevný úrok bude splácen vždy k 31. 12. běžného roku. 



d) Vypouští se původní znění článku 4.1 a nahrazuje se textem: 
Vzhledem k vlastnickému propojení věřitele a dlužníka a s ohledem na podstatné 
snížení jistiny je půjčka poskytnuta bez zajištění. 
 
 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. 

 

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 může 
být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), 
s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

 

V Liberci dne: 

 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. 

O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením 
č…… ze dne…….2014. 

 

 

Za věřitele, statutární město Liberec   za dlužníka, Sportovní areál Ještěd a.s. 

 

 

………………………………….   …………………………………….. 

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka  Ing. Petr Černý, předseda představenstva 
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