
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 
 DNE: 1. 6. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 716/2020/2020 

 

NÁZEV: 
 

Návratná finanční výpomoc SKLH Žďár nad Sázavou, s.r.o. 

 

ANOTACE: 
Žádost sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o finanční zápůjčku pro udržení 
činnosti A týmu tohoto klubu v sezóně 2020/2021 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční 
zápůjčce pro SKLH Žďár nad Sázavou, s.r.o. dle přílohy č.1. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:2 
 
 
Popis 
Sportovního klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s.r.o. požádal  Město Žďár nad Sázavou o 
finanční zápůjčku pro udržení činnosti A týmu tohoto klubu v sezóně 2020/2021. Zápůjčka bude 
využita na činnost A týmu v sezóně 2020/2021 a to především na uhrazení nákladů na cestovné, 
rozhodčí a nákup výstroje a výzbroje.  
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Návrh řešení 
     Doporučit zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro SKHL Žďár nad  
     Sázavou, s.r.o. dle přílohy č.1. 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro 
SKHL Žďár nad Sázavou, s.r.o.  
 

• Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro 
SKHL Žďár nad Sázavou, s.r.o.  

 

 
Doporučení předkladatele 
 
Odbor ŠKSM doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu smlouvu ke schválení  
 
 



SKLH Zd'ar nad Sazavou tel. : 566 621344 
Jungmannova 10 fax: 566 621 344 
59101 Zd'ar nad Sazavou e-mail: info@hokejzr.cz 

www.hokejzr.cz 

Zadost o navratnou financni rypomoc 

ICO: 28297245 
Cislo uetu:  

Zd'ar nad Sazavou, 27.5.2020 

Rada mesta Zd'ar nad Sazavu 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Zadame vas tim to za SKLH Zd'ar nad Sazavou s.r.o. 0 navratnou financni v}'pomoc v castce 
1 400 ooo Kc. 

Pujcka bude pouzita na cinnost A muzstva SKLH s.r.o. v sezone 2020/2021 a to predevsim na 
uhrazeni nakladu na cestovne, rozhodci a mikup vystroje a vyzbroje. 

Oduvodneni: Zabezpeceni chodu klubu pro sezonu 2020/2021 z duvodu ztraty hlavniho 
sponzora. 

Pfedem dekujeme za kladne vyfizeni zadosti. 

S pozdravem 

Dne 27. 5. 2020 ve Zd'are nad Sazavou 

SKLH, s.r.o. 
Jungmannova 1496/10 

591 01 zd'ar nad sazavou 
!Ci')28297245 DIC: CZ28297245 

generalni manazer SKLH s.r.o. 
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Smlouva o zápůjčce 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 

Poskytovatel: Město Žďár nad Sázavou 
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Martinem Mrkosem ACCA  
IČO: 295841 
DIČ: CZ00295841 
Bankovní spojení:  Komerční banka  
Číslo účtu:  
není zapsán ve veřejném rejstříku 
(dále jen „zapůjčitel“) 

 
 

Příjemce: SKLH Žďár nad Sázavou s.r.o.  
Sídlo: Jungmanova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: , generálním manažerem 
IČO: 28297245 

   
 
 
 
 
 
 
 

Číslo účtu:  
(dále jen vydlužitel) 
 

 
Článek II 

 Předmět a účel 
smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zapůjčitele poskytnout vydlužiteli na níže uvedený 

účel a podle dále sjednaných podmínek bezúročnou finanční zápůjčku ve výši  1.400.000  
Kč (dále jen „zápůjčka nebo finanční zápůjčka“),  a závazek  vydlužitele  finanční 
zápůjčku užít v souladu s účelem této smlouvy a vrátit ji zapůjčiteli ve stanovené lhůtě.  

 
 

Článek III 
 Poskytnutí finanční zápůjčky 

 
1. Zapůjčitel poskytne vydlužiteli na jeho účet číslo 43-2785960237/0100 zápůjčku ve výši 

1.400.000 Kč s tím, že tato zápůjčka bude poskytnuta ve dvou splátkách následovně:  
první splátka ve výši 700.000 Kč nejpozději do 1.8.2020 
druhou splátka ve výši 700.000 Kč nejpozději do  15.1.2021.  

2. Vydlužitel  finanční  zápůjčku  přijímá  a v souladu se žádostí ze dne  27.5.2020 se   
zavazuje ji užít pouze  na uhrazení nákladů vzniklých v letech 2020 a 2021 na cestovné, 
náklady na rozhodčí a na nákup výstroje a výzbroje za podmínek stanovených touto 
smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční zápůjčky je bezúročné. 
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Článek IV. 
Závazek 

vydlužitele 
 
1. Vydlužitel se zavazuje:  

Vrátit zápůjčku na shora uvedený účet zapůjčitele v ročních splátkách ve výši 200.000 
Kč/rok nejpozději do 31.8. každého roku počínaje rokem 2021. Splátky se sjednávají pod 
ztrátou výhody splátek, tj. v případě, že některá ze splátek nebude zaplacena řádně a 
včas, stává se splatným celý dluh.  
Smluvní strany berou na vědomí, že vrácením zápůjčky, uvedené v čl. I. se rozumí připsání 
zapůjčené částky na bankovní účet zapůjčitele. 
 
2. Vydlužitel se dále zavazuje zejména:  

a) neprodleně oznámit písemně zapůjčiteli, nejpozději však do 14 dnů ode dne změny, 
případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a všechny 
změny související s čerpáním zápůjčky. V případě změny účtu je vydlužitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením  
peněžního  ústavu.  Z důvodu změn  identifikačních  údajů smluvních stran či změny 
účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek 
 

b) umožnit zapůjčiteli řádné provádění průběžné nebo periodické  (čtvrtletní) a následné 
kontroly hospodaření vydlužitele s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční 
zápůjčky, jejich použití k účelu, který je dohodnut v čl. III. odst. 2. této smlouvy, 
předložit ke kontrole všechny potřebné účetní a jiné související doklady, přičemž 
doklady prokazující splnění účelu budou v účetnictví označeny účelovým znakem 1961, a 
umožnit fyzickou kontrolu nakoupených věcí (fyzická inventura)  
 

c) nepřevést p r á v a  a  p o v i n n o s t i ,  z  t é t o  s m l o u v y  v y p l ý v a j í c í  na jiný 
právní subjekt, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,  
 

d) po dobu trvání této smlouvy předkládat zapůjčiteli auditní zprávy o ověření roční účetní 
závěrky počínaje za období roku 2020 
 

e) zřídit transparentní účet, který zveřejní všechny bezhotovostní příjmy a výdaje 
vydlužitele  
 

f) zveřejnit roční plán hospodaření vydlužitele a čtvrtletní účetní závěrky na jeho 
webových stránkách,  
 

g) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně rozvahu a výkaz zisku a ztráty, členěný na jednotlivá 
střediska a ekonomickou a neekonomickou činnost vydlužitele  
 

h) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně hlavní knihu v členění na syntetické i analytické účty 
 

i) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně podrobný účetní deník na úroveň jednotlivých dokladů, 
 

j) předkládat zapůjčiteli čtvrtletně knihu závazků a pohledávek s uvedením splatností a 
prokázání bezdlužnosti vůči příspěvkovým organizacím zřízeným zapůjčitelem,  
 

k) na vyžádání předložit zapůjčiteli další dokumentaci k zjištění průkazného vedení účetnictví 
(např. pokladní evidenci a záznamy o jednotlivých příjmech a výdajích, podrobný seznam 
zaplacených příspěvků členů, přehled zakoupeného majetku nebo sportovního vybavení a 
výstroje, přehled poskytnutého nebo zapůjčeného sportovního vybavení členům (včetně 
předávacích protokolů), smluv s dopravcem, přehledu domácích a hostujících zápasů, 
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mzdovou dokumentaci včetně smluv a dohod, výkazů práce), včetně umožnění jejich 
kontroly na místě.  

         
Všechny výkazy sestavené za dané čtvrtletí dle bodů g), h), i), j) budou předloženy zapůjčiteli 
v termínu do třiceti dnů po ukončení čtvrtletí. Výkazy a účetní sestavy budou předloženy 
v prokazatelném výstupu z účetnictví, podepsané statutárním zástupcem, podrobný deník bude 
také zaslán elektronicky ve formě Excel.  

 

Článek V. 
 

V případě, že v rámci kontroly, provedené zapůjčitelem v souladu s Čl. IV., bodu 2. této 
smlouvy, budou zjištěny nedostatky v účetnictví vydlužitele, popřípadě budou zapůjčitelem 
zjištěny netransparentní nebo nestandardní transakce, popřípadě nákupy za ceny, které 
neodpovídají tržním podmínkám, může zapůjčitel požadovat po vydlužiteli uhrazení zůstatku 
nesplacené finanční výpomoci do 30 dnů ode dne seznámení vydlužitele se zjištěnými 
nedostatky.  
 
 

Článek VI 
Doložka platnosti 

 
Doložka  platnosti  právního  jednání  dle  § 41  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o obcích  
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Poskytnutí finanční zápůjčky a uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Žďáru 
nad Sázavou  dne 18.6.2020, usnesením č.j.….... 

 
 
 

Článek VII 
Zvláštní ujednání 

  
Vydlužitel  podpisem  této    smlouvy   uděluje    souhlas    se   zveřejněním    informací o 
poskytnutí finanční zápůjčky na webových stránkách zapůjčitele, příp. v tisku a 
sdělovacích prostředcích. 
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Článek VIII. 
Závěrečná ujednání 

  
1.  Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění.  
2.  Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní  strany  řešit  písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 
smlouvy označeny.  

3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 
vydlužitel a zbývající 1 si ponechá zapůjčitel.  

4.  Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou  uveřejněny  v Registru  smluv  na  https://smlouvy.gov.cz/.  Za půjčitel zajistí 
zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.  

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 
v Registru smluv.  

6.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a  srozumitelně,  nikoliv  v tísni  za nápadně  nevýhodných  podmínek,  a  že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
Žďár nad Sázavou dne  Žďár nad Sázavou dne   

 
Za zapůjčitele: Za vydlužitele: 

 
…………………………….. ………………………………. 

Ing. Martin Mrkos ACCA    
 starosta města  

https://smlouvy.gov.cz/

	Návratná finanční výpomoc SKLH Žďár nad Sázavou, s.r.o.



