USNESENÍ
Z 13. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 8. 6. 2021

USNESENÍ Č. 536/2021
Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku
akciové společnosti LIS, a. s., za rok 2020
Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje v příloze výroční zprávu Liberecké IS, a. s., za
rok 2020 obsahující kompletní účetní závěrku s auditorským vyjádřením za rok 2020. Materiál
obsahuje návrh na rozdělení dosaženého zisku a stanovisko dozorčí rady Liberecké IS, a. s.,
k tomuto návrhu.
Rada města po projednání

schvaluje
1. dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku Liberecké IS, a. s., za rok 2020,

2. výroční zprávu Liberecké IS, a. s., za rok 2020,
3. rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS, a. s., za rok 2020 takto:
Výsledek hospodaření za rok 2020
Použití na:
Podíl na zisku akcionáři
Příděl do rezervního fondu
Nerozdělený zisk

1 191 813 Kč

0 Kč
0 Kč
1 191 813 Kč.

USNESENÍ Č. 537/2021
Projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za účetní rok 2019/2020
včetně zprávy o vztazích a návrhu na rozdělení zisku společnosti SAJ, a. s.
Stručný obsah: Jedná se o projednání a schválení účetní závěrky včetně zprávy o vztazích
a návrhu na rozdělení zisku a dále doporučení dozorčí rady společnosti SAJ, a. s., materiály
uvedené v příloze schválit. Představenstvo společnosti navrhuje převod ztráty za účetní období
ve výši 1 031 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát z minulých let.
Rada města po projednání

bere na vědomí
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů výroční
zprávu včetně zprávy o vztazích za účetní období 2019/2020 a zápis z dozorčí rady č. 1/2021 včetně
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příloh společnosti SAJ, a. s.,

schvaluje
účetní závěrku za období 2019/2020, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora včetně převodu ztráty
za účetní období ve výši 1 031 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let společnosti SAJ,
a. s.,

a ukládá
jedinému členu představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., zajistit provedení účetní
operace.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - jediný člen představenstva společnosti
T: 30. 6. 2021

USNESENÍ Č. 538/2021
Investice společnosti TMR Ještěd, a. s.
Stručný obsah: Předkládáme na vědomí informaci společnosti TMR Ještěd, a. s., o investicích za
kalendářní rok 2020 dle smlouvy o pachtu, čl. VII/ odst. 8, uzavřené dne 21. 12. 2017,
a informaci o realizovaných investicích za hospodářský rok 2020 a o plánovaných investicích
v roce 2021 dle smlouvy o spolupráci, čl. III/ odst. 1 a 2, uzavřené dne 21. 12. 2017.
Rada města po projednání

bere na vědomí
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů informaci
společnosti TMR Ještěd, a. s., o investicích za kalendářní rok 2020 dle smlouvy o pachtu, čl. VII/
odst. 8, uzavřené dne 21. 12. 2017, informaci o realizovaných investicích za hospodářský rok 2020
a o plánovaných investicích v roce 2021 dle smlouvy o spolupráci, čl. III/ odst. 1 a 2, uzavřené dne
21. 12. 2017 a zápis z dozorčí rady č. 1/2021 včetně příloh,

a ukládá
jedinému členu představenstva Sportovní areál Ještěd, a. s., svolat pracovní skupinu za účelem
projednání investic.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - jediný člen představenstva společnosti
T: 30. 7. 2021

USNESENÍ Č. 539/2021
Schválení účetní závěrky společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., za rok 2020
včetně zprávy o vztazích a návrhu na rozdělení zisku
Stručný obsah: Obchodní společnost Sportovní areál Liberec, s. r. o., byla založena jako
objektová společnost pro účely odděleného financování výstavby multifunkční sportovní arény.
Od 1. 1. 2015 se součástí společnosti stala společnost Sportovní areál fotbal, a. s. V roce 2019
společnost nadále vykonávala zejména funkci objektové společnosti, která vlastní sportovní
objekty v areálu Městského stadionu v Liberci. Tyto objekty jsou na základě nájemní smlouvy
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pronajímány městu tak, aby SML zajistilo využití sportovišť pro veřejnost a sportovní kluby.
SML jako výhradní nájemce areálu pak zajišťuje provozování tohoto areálu prostřednictvím
koncesní smlouvy.
Rada města po projednání

schvaluje
1. dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., za rok 2020 dle přílohy č. 1,

2. převedení zisku společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., za rok 2020 na účet neuhrazených ztrát
minulých období,

3. zprávu o vztazích společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., za rok 2020 dle přílohy č. 2.
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Přílohy:
k usnesení č. 539/2021

Liberec 8. června 2021

Ing. Jaro sla v Zá mečn ík, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v . r.
náměstek primátora
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