STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018
Bod pořadu jednání:
Investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s. - smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál
Stručný obsah: Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - Investice do Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

Primátor města
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:

Ve 12. RM - 19. 6. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
ukládá
Podepsat smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, která je přílohou tohoto
materiálu
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 01.08.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Liberec na 4.ZM (26. 4. 2018) souhlasilo s finančním příspěvkem pro Krajskou
nemocnici Liberec, a.s, ve výši 5.311.194 Kč na pořízení zdravotnických přístrojů a uložilo primátorovi
města předložit smluvní dokumentaci ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
Pan primátor zajistil smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, která je přílohou tohoto
materiálu.

Přílohy:
SML Smlouva o poskytnutí příplatku
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Statutární město Liberec, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978,
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
na straně jedné (dále jen „Akcionář“)
a
obchodní společnost
Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl B, číslo vložky B 1651,
zastoupená MUDr. Richardem Lukášem, PhD., předsedou představenstva
na straně druhé (dále jen „Společnost“)
tuto

Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
(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. ____________ ze
dne ______________ a usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ____________ ze
dne _________________.
3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je poskytnutí nových
finančních zdrojů na pořízení těchto zdravotnických přístrojů:
- C – rameno (pojízdný rtg), kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 2 500 000,Kč,
- Urologická endoskopická věž, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny
1 300 000,- Kč,
- Gynekologický ultrazvuk, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 700 000,Kč,
- Lůžko – porodnice, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 500 000,- Kč.
V případě pořízení výše specifikovaných zdravotnických přístrojů za nižší ceny by bylo
dále pořízeno bariatrické lůžko (pořizovací hodnota dle konfigurace cca 500 000,- Kč).
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
5 311
194,Kč
(slovy:
pětmiliónůtřistajedenácttisícstodevadesátčtyřikorun 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 31. 8. 2018.
2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Akcionářem poskytnut
Společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti 36631
461/0100 vedený u KB Liberec, nebo na transparentní účet, pokud bude v době
poskytnutí dobrovolného příplatku zřízen. Pokud bude takovýto transparentní účet
zřízen, zavazuje se Společnost o jeho zřízení informovat Akcionáře.

IV.
Nakládání s příplatkem
Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a
hospodárně, a to pouze k účelu stanovenému touto Smlouvou.
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V.
Vrácení příplatku akcionáři
1.

2.

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.
Akcionář může požadovat vrátit celý nebo část poskytnutého příplatku mimo
základní kapitál pokud by byly prostředky dle této smlouvy použity v rozporu
s touto smlouvou.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Liberce dne
___________________
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 berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o registru smluv zveřejněna v registru smluv. Zveřejnění zajistí Statutární
město Liberec.

V Liberci dne _________________

V Liberci dne __________________

_____________________________

________________________________

za Statutární město Liberec
Tibor Batthyány
primátor

za Krajskou nemocnici Liberec, a.s.
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

