
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. ve výši 
200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. ve výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBE-
REC - mládež, spolek ve výši 100 000 Kč. 
 
Stručný obsah: Předmětem materiálu je poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jed-
notě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. ve výši 200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. ve 
výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek ve výši 100 000 Kč, všem 
subjektům za příkladnou reprezentaci našeho města Liberec. 
      

 

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, oddělení cestovního ruchu, kultury a 
sportu  

odbor, oddělení: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení cestovního ru-
chu, kultury a sportu 

telefon: 485 243 381 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Kotrmanová 

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: s Tiborem Batthyánym, primátorem města 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
poskytnutí peněžitého daru: 
 

a) ve výši 200 000 Kč právnické osobě Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBE-
REC, z.s., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec,  
IČ 467 44 282 dle přílohy č. 1, 

 
b) ve výši 200 000 Kč právnické osobě TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. se sídlem Husit-

ská 582/28, bytová jednotka 582/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 467 47 001 
dle přílohy č. 2, 

 
c) ve výši 100 000 Kč právnické osobě FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, se síd-

lem Na Hradbách 1300/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 183 81 243 dle 
přílohy č. 3 

 
 
a   u k l á d á  
 
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
 
uzavřít darovací smlouvy dle příloh č. 1 – 3 se třemi jmenovanými právnickými osobami. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Stručný obsah: Předmětem materiálu je poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jed-
notě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. ve výši 200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. ve 
výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek ve výši 100 000 Kč, všem 
subjektům za příkladnou reprezentaci našeho města Liberec.  

Předmětem materiálu jsou návrhy tří darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem 
Liberec (dárce) a sportovními subjekty (obdarovanými). Předmětem darovacích smluv jsou pe-
něžité dary ve výši: 
 

o 200 000 Kč obdarovanému Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 
o 200 000 Kč obdarovanému TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 
o 100 000 Kč obdarovanému FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek 

 
Peněžité dary budou jmenovaným právnickým osobám poskytnuty do jejich vlastnictví na pří-
mou podporu sportu za příkladnou reprezentaci našeho města Liberec získáním těchto titulů: 
 

o v ledním hokeji - mistr Tipsport extraligy 2015/2016 
o ve volejbale - vítěz volejbalové extraligy 2015/2016 
o ve fotbale - vítěz Poháru FAČR 2014/2015. 

 
 
Poskytování peněžitých darů v částce nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom 
kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu města. 
 
 

Přílohy: 

1) Darovací smlouva mezi statutárním městem Liberec a TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 
2) Darovací smlouva mezi statutárním městem Liberec a TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 
3) Darovací smlouva mezi statutárním městem Liberec a FC SLOVAN LIBEREC - mlá-

dež, spolek 
 
 

 



PŘÍLOHA č. 1 

Smlouva č. CJ MML 161652/16   1/2 

 

DAROVACÍ  SMLOUVA   
č. CJ MML 161652/16  

 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 
těmito smluvními stranami: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 
se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
IČ: 467 44 282 
zastoupený Ctiborem Jechem, předsedou správní rady, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 754 
č. ú.: 4200057341/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s., Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 
Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 200 000 Kč, 
slovy Dvěstětisíckorunčeských (dále jen „dar“). 

 
(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 
 
(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený u Sberbank CZ, a.s., 

Liberec č. ú. 4200057341/6800 do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

Článek II 
 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 



    

Smlouva č. CJ MML 161652/16  2/2 

 
(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 

odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 
(5) Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je 200 000 Kč (slovy: 

Dvěstětisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) 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. 

 
(10) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této 
smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne …… . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Ctibor Jech      Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 



PŘÍLOHA č. 2 

Smlouva č. CJ MML 161653/16   1/2 

DAROVACÍ  SMLOUVA 

č. CJ MML 161653/16 

 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 
těmito smluvními stranami: 
 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 

se sídlem Husitská 582/28, bytová jednotka 582/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČ: 467 47 001 
zastoupená Mgr. Pavlem Šimoníčkem, předsedou spolku, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 1740 
č. ú.: 319490005/2700 vedený u UniCredit Bank CR, a.s., Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 

Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 200 000 Kč, 
slovy Dvěstětisíckorunčeských (dále jen „dar“). 

 
(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 
 
(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený 

u UniCredit Bank CR, a.s. Liberec, č. ú. 319490005/2700  do 20 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. 

 

Článek II 

 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 

odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 
(5) Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je 200 000 Kč (slovy: 

Dvěstětisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) 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. 

 
(10) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této 
smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne …… . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Mgr. Pavel Šimoníček     Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 



PŘÍLOHA č. 3 

Smlouva č. CJ MML 161654/16   1/2 

 

DAROVACÍ  SMLOUVA   
CJ MML 161654/16 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 
těmito smluvními stranami: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
IČ: 00262978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
č. ú.: 1089692/0800, vedený u ČS, a.s. Liberec 

dále jen jako „dárce“ na straně jedné 

a 
FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek 
se sídlem Na Hradbách 1300/17, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
IČ: 183 81 243 
zastoupený Michalem Matoušem, viceprezidentem, 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, 
vložka 327 
č. ú.:  32737461/0100 vedený u KB, a.s. Liberec  
dále jen jako „obdarovaný“  na straně druhé 

 
takto: 

 
Článek  I 

 

(1) Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, 
slovy Jednostotisíckorunčeských (dále jen „dar“). 

 
(2) Obdarovaný prohlašuje, že dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 
 
(3) Dar bude obdarovanému poukázán na účet obdarovaného vedený u Komerční 

banky, a.s. č. ú. 32737461/0100 do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 
 

Článek II 
 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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(3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 

odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 
(5) Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je 100 000 Kč (slovy: 

Jednostotisíckorunčeských). 
 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
(8) Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena písemnou formou očíslovaných 

dodatků po odsouhlasení smluvními stranami. 
 
(9) 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. 

 
(10) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci této 
smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …/2016 

ze dne ….. . 
 
(12) Obdarovaný bere na vědomí, že v souvislosti s přijetím daru je povinen dodržovat  

obecně závazné daňové právní předpisy. 
 
(13) Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
V Liberci dne …………….……    V Liberci dne ……….…………… 
 
Za obdarovaného:     Za dárce: 
 
 
….………………………………    ……………………………………  
Michal Matouš     Tibor Batthyány                                                                                     
obdarovaný                                                          primátor statutárního města Liberec
       dárce 


