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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
20. 5. 2020/CJ MML 
096354/20 

CJ MML  Bc. Jakub Lang/485 243 140 28.5.2020 

 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona podle § 17 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Statutární město Liberec obdrželo dne 20. 5. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,    
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), 
která byla zaevidována pod číslem CJ MML 096354/20  a v níž požadujete tyto informace:  
 

a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních 
složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů), jakož i jednostranných právních 
jednání povinné osoby (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou 
zřizovaných subjektů), uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení 
této žádosti, ve vztahu k námi vztahujícím subjektům: 

- FC SLOVAN LIBEREC, a.s., IČO: 61326461, se sídlem Na Hradbách 
1300/17, 460 01 Liberec I-Staré město 

- FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, IČO: 18381243, se sídlem Na 
Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I-Staré město;  

- s ostatními subjekty ve vaši žádosti nebyly uzavřené žádné smluvní vztahy.  
b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše; 
c) kopie všech rozhodnutí povinné osoby (včetně všech organizačních složek a povinnou 

osobou zřizovaných subjektů), na základě které bylo subjektům uvedeným výše pod 
písm. a) přiznána jakákoliv dotace, podpora, dar, příspěvek, prominuta povinnost, 
odpuštěna daň či poplatek, a to v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti; 

d) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních 
složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, 
s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. 
a) a c) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem 
plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků; 

e) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních 
složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, 
s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. 
a) a c) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem 
plnění.  
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Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím: 
 
Zasíláme Vám z registru smluv jednotlivá ID, kde jsou Vámi požadované smlouvy s FC 
SLOVAN LIBEREC, a.s., IČO: 61326461, se sídlem Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I-
Staré město k nahlédnutí: 

- 2667630 
 
Zasíláme Vám z registru smluv jednotlivá ID, kde jsou Vámi požadované smlouvy s FC 
SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, IČO: 18381243, se sídlem Na Hradbách 1300/17, 460 
01 Liberec I-Staré město k nahlédnutí: 

- 257333 
- 5883671 
- 8753107 

 
Zbylé smlouvy Vám zasíláme formou přílohy.  
 
 
Zasíláme Vám č. smluv, č. usnesení a datum zasedání Rady města Liberec, které smlouvy 
schválilo.  
 

- DS201600154 ; č. 165/2015 ze dne 3. 3. 2015  
 
 
Zasíláme Vám č. smluv, č. usnesení a datum zasedání Zastupitelstva města Liberec, které 
smlouvy schválilo.  
 

- DS201600763 ; č. 187/2016 ze dne 1. 9. 2016  
- DS201700974 ; č. 157/2017 ze dne 29. 6. 2017 
- DS201801036 ; č. 178/2018 ze dne 28. 6. 2018 
- DS201801142 ; č. 178/2018 ze dne 28. 6. 2018 
- DS201900681 ; č. 268/2019 ze dne 30. 5. 2019 

 
 
Všechna usnesení od roku 2016 jsou zveřejněná na webu města 
(https://podklady.liberec.cz/?jednani=zastupitelstvo). Do roku 2015 jsou usnesení zveřejněna 
v archivu dokumentů (https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/zastupitelstvo-
mesta/dokumenty-zastupitelstva-mesta/).  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Bc. Markéta Žáčková 
                                                                                          vedoucí odboru cestovního ruchu,  

         kultury a sportu 


