
Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 

 

Název materiálu: Slunce Všem, z.s. - žádost o prodloužení 

termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky ve výši 200 tis. Kč 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

Příloha_1_Žádost Slunce Všem, z.s. o prodloužení splatnosti zápůjčky 

Příloha_2_Smlouva o zápůjčce ze dne 16.9.2014 

Příloha_3_Dodatek ke smlouvě o zápůjčce ze dne 16.9.2014 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném 

znění  

 

Projednáno v:  

 

Vztah k rozpočtu města: 2018 - příjem -200 tis. Kč 

2021 - příjem + 200 tis. Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 
předsedkyně spolku Slunce Všem, zapsaný spolek předala na město Turnov žádost o prodloužení termínu 

splatnosti zápůjčky poskytnuté z rozpočtu města Turnova, a to do 30. 6. 2021, viz příloha č. 1: 

 

- zápůjčka ve výši 200 tis. Kč na stavbu Komunitního centra Turnov – byla schválena usnesením 

ZM č. 252/2014 dne 29. 5. 2014 se splatností nejpozději do 30. 6. 2018, smlouva viz příloha č. 2. 

 

Odůvodnění předsedkyně spolku: Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč, které měli připraveny na navrácení 

poskytnuté zápůjčky k stanovenému datu, by potřebovali využít na další přístavbu. Spolek SLUNCE VŠEM 

získal dotaci z Evropských fondů IROP na dlouho připravovaný projekt přístavby patra pro odlehčovací služby. 

Po obdržení dotace bude provedena splátka zápůjčky. 

 

V rozpočtu Města Turnov v roce 2018 je v příjmech položka „Splátky půjček poskytnutých na granty“ – snížení 

této položky o 200 tis. Kč a přesun této částky do roku 2021 na splátky půjček. 

 

Doporučujeme prodloužit termín splatnosti poskytnuté zápůjčky Slunce Všem, zapsaný spolek ve výši 200 tis. 

Kč dle žádosti. 

V příloze č. 3 přikládáme Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 16. 9. 2014. 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky spolku Slunce Všem, zapsaný spolek ve výši 200.000 Kč na 

stavbu Komunitního centra Turnov, a to bez zajištění a se splatností nejpozději do 30. 6. 2021 a pověřuje 

starostu podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 16.9.2014. 









Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce 
ze dne 16. 9. 2014 

 

Město Turnov  
IČO: 00276227 
č. účtu 1263075359/0800 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
zastoupené starostou Ing. Tomášem Hockem 
 (dále jen „zapůjčitel“) 
 

a 
 

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek 
se sídlem Jana Palacha 1931 
511 01 Turnov 
IČO: 26671468 
č. účtu: 1264936309/0800 
Zastoupené paní Marcelou Kurfirstovou, předsedou spolku Slunce Všem, z.s.  
(dále jen „vydlužitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 16. 9. 2014: 

 
 

I.  

Dne 16. 9. 2014 uzavřelo město Turnov se souhlasem Zastupitelstva města Turnova konaného 
dne 29. 5. 2014 a daného usnesením ZM č. 252/2014 se spolkem SLUNCE VŠEM, zapsaný 
spolek Smlouvu o zápůjčce. Předmětem je poskytnutí vydlužiteli zápůjčku ve výši 200 000 Kč 
na stavbu Komunitního centra Turnov. 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto: 

Čl. IV. zní: „Vydlužitel se zavazuje, že zapůjčenou částku vrátí zapůjčiteli nejpozději do 30. 6. 
2021, a to na účet zapůjčitele, číslo účtu 1263075359/0800. 

 

III. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. …/2018 Zastupitelstva města Turnova 
konaného dne 20. 2. 2018. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží zapůjčitel a dvě vyhotovení vydlužitel. 

 

    V Turnově dne …...  2018 

 

Zapůjčitel:                                                 Vydlužitel:  

 

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

     Ing. Tomáš Hocke     Marcela Kurfirstová 

 starosta      předseda spolku  


