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PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, 

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 24. 4. 2014 

 

04  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

 

 

1) Poskytnutí peněžní zápůjčky obchodní společnosti Městská sportovní 

Turnov, s.r.o. ve výši 31 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Žádost MST s.r.o. ve výši 31mil. Kč - viz strana 3 

2) Smlouva o zápůjčce - viz strana 4 - 5 
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04/1 Finanční záležitosti – poskytnutí peněžní zápůjčky 

obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o.  
 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Chodaničová Jana  

 

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

  

Předložení materiálu uloženo: žádost 

 

Přílohy: 2 

 

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:  

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj 2014 – zahrnuto v rezervě Maškova zahrada 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. jako investor akce Sportovní areál Maškova zahrada bude v roce 

2014 hradit projekční a stavební práce pro stavbu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov, v celkové předpokládané výši pro rok 2014 cca 31 mil. Kč, a to: 
- v části projekční a poradenské se jedná zejména o právní služby, kontroly rozpočtů, 

kontroly projektů, zajištění výběrové řízení apod.  Celková předpokládaná částka je 1 

mil. Kč.  

- v části stavební se předpokládá, že objem vyfakturované stavební činnosti s datem 

splatnosti v roce 2014 bude 30 mil. Kč. 

 

Navrhujeme poskytnutí zápůjčky MST s.r.o. ve výši 31 mil. Kč na zaplacení výše uvedených 

výdajů, a to bez zajištění. Splátka této zápůjčky bude započtena v rámci vkladu do základního 

kapitálu MST v roce 2015 případně v roce 2016. V rozpočtu na rok 2014 je zahrnuta částka 90 mil. 

Kč ve výdajích odboru správy majetku (řádek č. 384 Rezerva na vklad do Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. - Maškova zahrada) – v rámci rozpočtového opatření č. 1 se tento řádek o tuto částku 

poníží a tato částka (31 mil. Kč) bude mít vlastní řádek v rozpočtu.   

 

 

Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí zápůjčky Městské sportovní Turnov, s. r. 

o., IČO 25941640, ve výši 31 mil. Kč na realizaci projektu Maškova zahrada, a to bez 

zajištění. Splátka půjčky bude provedena nejpozději do 31. 12. 2016, a to formou vkladu do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o.  

 

Zastupitelstvo města Turnov ukládá Ing. Pekařovi a vedoucí finančního odboru provést tuto 

změnu v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2014.  
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Přílohač.1 

 

 

 

 
V Turnově 14. 4. 2014 

 
 
 
Ing. Jaromír Pekař 
 
 
Předpokládaná výše půjčky na „Maškovu zahradu“ v roce 2014 
 
 
Vážený pane místostarosto, 
 
zasílám předpokládanou výši finančních prostředků, které budou čerpány na Maškovu zahradu v roce 
2014. 
 
Částka se skládá ze dvou částí: - projekční a poradenská 
     - stavební 
 
V části projekční a poradenské se jedná zejména o právní služby, kontroly rozpočtů, kontroly projektů, 
zajištění výběrové řízení apod.  Celková předpokládaná částka je 1 mil. Kč. Část prostředků již byla 
uhrazena z provozních prostředků MST. 
 
V části stavební se předpokládá, že objem vyfakturované stavební činnosti s datem splatnosti v roce 
2014 bude 30 mil. Kč. 
 
 
Celkové náklady na „ Maškovu zahradu“ v roce 2014 jsou předpokládány ve výši 31 mil. Kč. 
 
 

 
 

Bc. Jindřich Kořínek 
jednatel MST, s.r.o. 
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Přílohač. 2 

 

SMLOUVA  O  ZÁPŮJČCE 
 
Smluvní strany: 
 
Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335 
511 22 Turnov 
IČ: 00276227 
zastoupené  starostou Ing. Tomášem Hockem 
 
dále jako „zapůjčitel“ 
 
a 
 
Městská sportovní Turnov, s.r.o. 
Turnov, Jana Palacha 804 
511 01 Turnov 
IČO: 25941640 

zastoupená Bc. Jindřichem Kořínkem, jednatel  
 

dále jako „vydlužitel“ 
 
uzavřely dnešního dne tuto  
 

           smlouvu o  zápůjčce   
     (§ 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zápůjčce. Zapůjčitel Město Turnov zapůjčuje na 

základě této smlouvy o zápůjčce vydlužiteli obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o.  

finanční  prostředky v celkové výši 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých). 

Zápůjčka   je zapůjčitelem poskytnuta   vydlužiteli bezúročně. Částka 31.000.000,--Kč bude 

zapůjčitelem odeslána na účet vydlužitele č.ú. 27-6143980277/0100, a to postupně dle 

předložených dokladů k proplacení na akci uvedenou v čl. II této smlouvy na odběratele Městská 

sportovní Turnov, s.r.o., IČO 25941640 na základě smluv této společnosti s dodavateli, od 

podpisu této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2014. 

  
 

II. 
Určení a účel zápůjčky 

 
   Zápůjčka finančních prostředků je  poskytnuta   účelově vydlužiteli na základě jeho 
žádosti o poskytnutí zápůjčky na financování výstavby areálu Sportovní a rekreační areál Maškova 
zahrada ze dne 14. 4. 2014.  
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III. 
Poskytnutí zápůjčky 

 
Poskytnutí této účelové zápůjčky bylo schváleno zastupitelstvem Města Turnova dne 

24.4.2014 usnesením ZM č. …/2014. 
 

IV. 
     Vrácení zápůjčky 
 

Vydlužitel  ze zavazuje, že zapůjčenou částku vrátí zapůjčiteli nejpozději do  31.12.2016, a 
to na účet zapůjčitele, číslo účtu 1263075359/0800 nebo bude celá zápůjčka splacena formou 
vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o., IČO 
25941640. 

 
 
                                                            V. 
 
Jakákoli změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být provedeny pouze písemnou 

formou, podepsané  smluvními stranami této smlouvy. 
 
                 VI. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 

nebyla ujednána v tísni nebo a nápadně nevýhodných podmínek a jako takovou ji podepisují. 
Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Kdy každá strana 
obdržela jeden výtisk. 

 
 

V Turnově dne………………………… 
 

 
                Město Turnov      Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

 
 
 
---------------------------------------------------                   -------------------------------------------- 
zast. starostou Ing. Tomášm Hockem              zast. jednatelem Bc. Jindřichem Kořínkem 
  
           
 
                                 
 
                                          
Přílohy  
1. žádost vydlužitele ze dne 14.4.2014 
2. usnesení ZM č. …/2014 
3. výpis z obchodního rejstříku společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o., IČO 25941640
   


