
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 
 DNE: 10. 12. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2020/SKSM/1 

 

NÁZEV: 
Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

 

ANOTACE: 
TJ Žďár nad Sázavou z.s. požádal město Žďár nad Sázavou o finanční zápůjčku za účelem 
dofinancování nákladů spojených s generální opravou palubové podlahy ve sportovní hale.  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad 
Sázavou z.s. dle přílohy č.1.  

Starosta města: Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

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

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
Rada města 

 



 

Název materiálu: Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
TJ Žďár nad Sázavou z.s. požádal město Žďár nad Sázavou o bezúročnou finanční zápůjčku, 
kterou hodlá využít na částečné pokrytí nákladů spojených s generální opravou palubové podlahy 
ve sportovní hale Jungmanova 8, Žďár nad Sázavou. Výše zápůjčky činí 1.100.000 Kč. TJ Žďár 
nad Sázavou z.s. žádá o poskytnutí zápůjčky ve dvou fázích (550.000 Kč v termínu do 1.7. 2021 a 
550.000 Kč  v termínu do 15.1.2022). Splátky navrhuje žadatel ve výši 220.000 Kč ročně s první 
splátkou k 30.6.2022.  
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města 
 
 
Geneze případu 
 

• RM dne 18.11.2020 č.j.  898/ŠKSM/2020 

 
Návrh řešení 
 

• Schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ 
Žďár nad Sázavou z.s. dle přílohy č.1. 

• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje smlouvu o finanční zápůjčce pro 
TJ Žďár nad Sázavou z.s. dle přílohy č.1. 

 
Doporučení předkladatele 

Schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
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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: 328751/0100 
není zapsán ve veřejném rejstříku 
(dále jen „zapůjčitel“) 

 
 

Příjemce: TJ Žďár nad Sázavou z.s.  

Sídlo: Jungmannova 1495/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupen: , předsedou TJ 

 
 
IČO: 
 
 
 

 

, místopředsedou  TJ 
 
00547492  DIČ: CZ00547492 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Číslo účtu: 
 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 

(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 1.100.000  
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  zápůjčku ve výši 

1.100.000 Kč s tím, že tato zápůjčka bude poskytnuta ve dvou splátkách následovně:  
první splátka ve výši 550.000 Kč nejpozději do 1. 7. 2021 
druhou splátka ve výši 550.000 Kč nejpozději do 15. 1. 2022.  

2. Vydlužitel  finanční  zápůjčku  přijímá  a v souladu se žádostí ze dne  12.8.2020 se   
zavazuje ji užít pouze  na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s výměnou palubové 
podlahy ve sportovní hale ul. Jungmanova 8, Žďár nad Sázavou 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 220.000 
Kč/rok nejpozději do 30.6. každého roku počínaje rokem 2022. 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. II. se rozumí připsání 
zapůjčené částky na bankovní účet zapůjčitele. 
 
Vydlužitel má právo vrátit celou nebo zbývající část předčasně. 
 
2. Vydlužitel se dále zavazuje:  

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) 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,  
 

 
Článek V 

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 10.12.2020, usnesením č.j 15/2020/SKSM/1 

 
 
 

Článek VI 
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/


TJ Zd'ar nad Sazavou 

Jungmannova 8, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Mobil : +420 604 600 898 

E-mail : sekretari at@tjzda r~s.cz 

IC.: 00547492 

Urceno pro: RADA MESTA ZDAR NAD sAZAVOU 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 12.8.2020 

Zadost o bezurocnou pujcku 

Sportovni hala TJ Zd'ar nad Sazavou z.s. (dale jen TJ) byla uvedena do provozu v race 1981 a do 

soucasne doby neprosla zadnou zasadni rekonstrukci. Financnf prostredky, ktere TJ zfskava z provozu 

sportovnf haly, vrad do nutne udrzby, predevsfm k odstranenf zavad ohrozujfci bezpecnost cviCfdch. 

Hala je denne pine obsazena a vyuzivana predevsim mladezL Pro ilustraci prikladame tydennf rozvrh a 

rozvrh vfkendu na sezonu 2020 - 2021. 

TJ Zd'ar nad Sazavou z.s. rna jiz s let v zameru genera lnf opravu (rekonstrukci) palubove podlahy v ha le, 

ktera je v havarijnfm stavu (viz foto palubky). TJ jiz predbezne oslovila potencialnf dodavatele a naklady 

na rekonstrukci palubove podlahy se pohybujf kolem castky 2.600.000 Kc s DPH. 

Za poslednfch Slet se TJ podarilo nasetrit 1.000.000 Kc, prestoze musela byt v minulem race zakoupena 

nova elektronicka vysledkova tabule za 200.000 Kc. Bohuzel v soucasne dobe doslo take k propadu 

planovanych prfjmu (vypadek prljmu kvuli koronaviru), presto TJ predpoklada, ze k 1.1.2021 bude mit 

k dispozici volne prosti'edky ve vysi cca 1.300.000 Kc. Bohuzel na opravy Ci rekonstrukce nejsou statem 

vypsane zadne dotace, pouze na investice, takze TJ musi rekonstrukci uskutecnit bez moznosti vyuzitf 

dotaci. Jedinou moznosti, jak ziskat finance, je sponzoring od firem, coz je s ohledem na aktua lnf 

ekonomickou situaci nerealne, nebo komercnf pujcka od banky. 

V'{konny vybor TJ Zd'ar nad Sazavou z.s. se tedy obraci na Mesto Zd'a r nad Sazavou se zadostf o 

bezurocnou pujcku ve vysi 1.100.000 Kc v race 2021. v prfpade, ze by TJ Zd'a r nad Sazavou z.s. t ato 

bezurocna pujcka byla poskytnuta, doba splatnosti by mohla byt stanovena na 5 let (vyse splatky 

220.000 Kc rocne). 

za V'{konnyvyborTJ Zd'ar nad Sazavou 

, predseda TJ 

, mfstopi'edseda TJ 


	Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s.



