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04_2 Finanční záležitosti – půjčka Kulturnímu centru 

Turnov, s.r.o. 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana  

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana  

 

Předložení materiálu uloženo:  

 

Přílohy: 1 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Projednáno v: RM 10. 6. 2013 

Usnesení č. 332/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. doporučuje Zastupitelstvu města Turnova přijmout 

rozpočtovou změnu: Půjčku KCT s.r.o. ve výši 500 000,- Kč na dovybavení restauračního provozu 

Střelnice a příspěvek 345 000,- Kč na zajištění kulturní činnosti KCT s.r.o. v roce 2013. 

 

Vztah k rozpočtu města: výdajová strana  

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. předložilo žádost o rozpočtovou změnu nutnou pro opětovné 

zahájení provozu restaurace Střelnice, a to k 1. 9. 2013 (na nutné investice, na dovybavení 

restaurace, na mzdové náklady). RM po projednání materiálu doporučuje Zastupitelstvu města 

poskytnout půjčku ve výši 500 tis. Kč. 

Zdůvodnění: na základě usnesení RM č. 280/2013 a č. 281/2013 předložilo Kulturní centrum 

Turnov, s. r. o. na radu města v působnosti valné hromady podrobnou kalkulaci nutných investic 

pro opětovné zahájení provozu restaurace Střelnice. Restaurace je v současné době bez jakéhokoliv 

vybavení, krom velkých kuchyňských spotřebičů. Bez dokoupení nezbytného příslušenství nelze 

zahájit provoz ani jeho přípravu. Tato částka obsahuje i mzdové náklady včetně odvodů pro 

provozního restaurace. 

 

Navrhujeme poskytnutí půjčky Kulturnímu centru Turnov s.r.o. na zaplacení výše uvedených 

výdajů. Splátka této půjčky bude splatná do 3 let od podpisu smlouvy o půjčce.   
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V rozpočtu na rok 2013 je na výdajové straně na poskytnutí půjček zahrnuta částka 1000 tis. Kč ve 

výdajích Zastupitelé (řádek č. 177 Poskytnuté půjčky na granty…). V letošním roce byla již 

poskytnuta půjčka občanskému sdružení ve výši 300 tis. Kč, a to usnesením ZM č. 113/2013 dne 

30. 5. 2013 „ZM schvaluje poskytnutí půjčky Občanskému sdružení „POVYK“ ve výši 300 tis. 

Kč se splatností nejpozději do 31. 5. 2015 dle navrhovaných podmínek.“ 

  

Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí půjčky Kulturnímu centru Turnov, s. r. o. 

ve výši 500 tis. Kč na nutné investice a provozní výdaje pro opětovné zahájení restauračního 

provozu Střelnice, a to bez zajištění, se splatností do 3 let od podpisu smlouvy. 
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Příloha 1 

SMLOUVA O PŮJČCE 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Město Turnov  

IČO: 00276227, DIČ CZ00276227 

č. účtu 1263075359/0800 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

zastoupené p. Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

 (dále jen věřitel) 

 

a 

 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

IČO: 25958941 

č. účtu: 0988661369/0800 

Markova 311, 511 01 Turnov 

Zastoupené: p. MgA. Lukášem Hajnem, jednatelem společnosti 

(dále jen dlužník) 

 

podle ust. § 657 a 658 občanského zákoníku následující 

 

smlouvu o půjčce: 

 

I.  

 

Město Turnov jako věřitel se souhlasem Zastupitelstva Města Turnova konaného dne 27. 6. 

2013 a daného usnesením ZM č. …/2013 se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout 

městské společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. finanční půjčku ve výši 500 000 Kč slovy: 

pětsettisíckorunčeských, a to za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

II.  

 

Věřitel se zavazuje půjčku podle obsahu smlouvy poskytnout dlužníku převodem na jeho účet 

číslo 0988661369/0800, a to nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. Půjčka je poskytnuta dnem připsání částky na účet dlužníka. 

 

III.  

 

Smluvní strany sjednávají, že půjčka poskytnutá podle obsahu této smlouvy je bezúročná a bez 

zajištění. 
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IV. 

 

Účelem poskytnuté půjčky je zajištění financování nutných investic Kulturního centra Turnov, 

s.r.o. (na stavební úpravy, na dovybavení restaurace, na mzdové náklady) pro opětovné zahájení 

restauračního provozu Střelnice. Dlužník se podpisem této smlouvy zavazuje použít poskytnutou 

půjčku pouze k účelu uvedenému v tomto článku. 

strana druhá 

V. 

 

Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku splatit nejpozději do 3 let od data podpisu smlouvy. 

 

VI. 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům. Dále smluvní strany 

prohlašují, že obsah této smlouvy o půjčce je projevem jejich svobodné a pravé vůle prosté 

jakéhokoliv omylu či tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

VII. 

 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží věřitel a dvě vyhotovení dlužník. 

 

         

V Turnově dne  

 

 

 

Věřitel:                                                Dlužník:  

 

 

 

 

……………………………………..   ……..………………………………….. 

     Ing. Tomáš Hocke     MgA. Lukáš Hajn 

  starosta     jednatel 

 

 

 

 


