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PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, 

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 5. 2013 

 

08  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

 

 

1) Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2012 

2) Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 

3) Poskytnutí půjčky Občanskému sdružení „Povyk“ ve výši 300 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Výkazy k 31. 12. 2012 města Turnov:   

a. Rozvaha 

b. Výkaz zisku a ztráty 

c. Příloha 

d. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2012 
e. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2012 

2) Žádost Občanského sdružení „POVYK“ o poskytnutí půjčky ve výši 300 tis. Kč - viz 

strana 5 - 6 

3) Smlouva o půjčce - viz strana 7 - 8 
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08/1 Schválení účetní závěrky za rok 2012 

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař 

Vypracovala:  Bc. Chodaničová Jana 

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

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

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

znění pozdějších předpisů 

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vážení zastupitelé a zastupitelky 

dle zákona o obcích má zastupitelstvo města za účetní období roku 2012 poprvé povinnost 

schvalovat účetní závěrku obce. K tomuto bodu přikládáme přílohou účetní výkazy města 

Turnov k 31. 12. 2012: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu a Přehled o peněžních tocích. 

 

Důvodová zpráva: 

Zákon 239/2012 Sb. ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony má za následek mimo jiné 
změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konkrétně se jedná o změnu v § 84  - nové znění 
 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
 a) schvalovat program rozvoje obce, 
 b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k 
rozvahovému dni, 

 

Příloha 1a-e: výkazy k 31. 12. 2012 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2012 

sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2012.  
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08/2 Finanční záležitosti – mimořádná splátka 

dlouhodobého úvěru 
 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana  

 

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

  

Předložení materiálu uloženo:  

 

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

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

předpisů  

 

Projednáno v: finanční výbor   

 

Vztah k rozpočtu města: financování  

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 

Město Turnov má dlouhodobý úvěr u České spořitelny, který je splatný k 28. 2. 2014: 

 

informace o úvěru: 

Česká spořitelna, a.s. – úvěrová smlouva č. 588-06-2003, úvěr přijat v roce 2003 na financování 

investičních akcí: smuteční obřadní síň, komunikace, nemocnice, Střelnice, hrad Valdštejn, první 

splátka provedena v lednu 2004, splatnost úvěru k 28. 2. 2014, měsíční splátky jistiny 82 tis. Kč 

(poslední splátka činí 78 tis. Kč), původní výše poskytnutého úvěru 10 mil. Kč, pevná úroková 

sazba činí 5%, zůstatek úvěru k 23. 5. 2013 činí 734 tis. Kč  

 

V souladu s uzavřenou smlouvou o úvěru je možné realizovat předčasné splátky bez poplatků a 

sankcí.  

Navrhujeme v měsíci červenci 2013 provést mimořádnou splátku za období leden až únor 2014 ve 

výši 160 tis. Kč u tohoto dlouhodobého úvěru. V letošním roce je v rozpočtu schválena roční 

splátka ve výši 984 tis. Kč, tuto částku poníženou o již provedené splátky navrhujeme též zaplatit 

předčasně v červenci 2013 v celé výši. Důvodem těchto mimořádných splátek je vysoká pevná 

úroková sazba, která činí 5 %. Stávající úroková pevná sazba u dlouhodobých úvěrů se 

pohybuje cca ve výše 2,5%. 

 

Výše částky mimořádné splátky bude činit po odečtení splátky za červen 2013 celkem 652 tis. Kč, 

to znamená za období 7/2013-1/2014 = 7x82 tis. Kč = 574 tis. Kč a za 2/2014 = 78 tis. Kč.  

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje v měsíci červenec 2013 mimořádné splacení 

dlouhodobého úvěru č. 588-06-2003 vedeného u České spořitelny, a.s. ve výši 652 ti. Kč. 

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

mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru ve výši 160 tis. Kč zahrnout do rozpočtového 

opatření č. 1/2013. 
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08/3 Finanční záležitosti – poskytnutí půjčky 

Občanskému sdružení „Povyk“ ve výši 300 tis. Kč 
 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: 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, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Projednáno v: finanční výbor  

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj 2013, příjem v roce 2015  

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

Město Turnov obdrželo žádost Občanského sdružení „Povyk“ o poskytnutí půjčky ve výši 300 000 

Kč (viz příloha č. 2). Po vzájemném odsouhlasení s žadatelem navrhuji následující podmínky 

půjčky. 

 

Výše půjčky:   300 000 Kč 

Úrok:   bezúročná 

Účel půjčky:  zajištění projektu „Voda jako společný most mezi námi“ z Euroregionu Nisa 

(projekt trvá od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2014), podrobněji o projektu viz žádost 

v příloze č. 2 

Doba splatnosti: jednorázově nejpozději do 31. 5. 2015, ihned po obdržení dotace 

Zajištění půjčky: směnkou na fyzické osoby 

   p. Zbyněk Báča, U Lomu 35, Turnov 

 

Žadatel s výše uvedenými podmínkami souhlasí. 

 

Město Turnov má v rozpočtu na rok 2013 vyčleněnou částku ve výši 1 mil. Kč na poskytování 

půjček neziskovým organizacím, a to na zajištění předfinancování těchto projektů. 

 

V příloze č. 3 je smlouva o půjčce. 

 

Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí půjčky Občanskému sdružení „POVYK“ 

ve výši 300 tis. Kč se splatností nejpozději do 31. 5. 2015 dle navrhovaných podmínek.  
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Příloha č. 2 

 

 



6 
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Příloha č. 3 

 

 

Smlouva o půjčce 

Dole uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Město Turnov 
IČ 00276227, DIČ CZ00276227 
Antonína  Dvořáka  335, 511 01  Turnov 
zastoupená: Ing. Tomášem Hockem, starostou  
jako věřitel 
 
a 
 
 Povyk, občanské sdružení 
IČ  27024717 
U lomu 35, 511 01 Turnov 
zastoupené:  Zbyňkem Báčou, předsedou 
jako dlužník 
 
podle ust. § 657 a 658 občanského zákoníku následující 
 

smlouvu o půjčce 
 

I. 
 

Město Turnov jako věřitel se souhlasem Zastupitelstva města Turnov konaného dne 30. 5. 2013 a 
daného usnesením ZM č. xx/2013 se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout občanskému 
sdružení  Povyk jako dlužníku finanční půjčku ve výši Kč 300000,- slovy: tři sta tisíc korun českých , a to 
za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

 
II. 
 

Věřitel se zavazuje půjčku podle obsahu této smlouvy poskytnout dlužníku převodem na jeho účet 
číslo 205166354/0300, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami spolu s listinami, které jsou zajišťovacími prostředky k poskytnuté půjčce podle 
obsahu této smlouvy. Půjčka je poskytnuta dnem jejího připsání na účet dlužníka. 

 
III. 

 
Smluvní strany sjednávají, že půjčka poskytnuté podle obsahu této smlouvy je bezúročná. 

 
IV. 

 
Účelem poskytnuté půjčky je zajištění financování projektu „Voda jako společný most mezi námi“ číslo 
projektu CZ.3.22/3.3.01/13.03675, který byl schválen Rozhodnutím Euroregionálního řídícího výboru 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa dne 12. 3. 2013. Dlužník se podpisem této smlouvy zavazuje 
použít poskytnutou půjčku pouze k účelu uvedenému v tomto článku. 
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strana druhá 
 

V. 
 

Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku splatit jednorázově nejpozději do 31. května 2015. Splátka je 
uhrazena dnem jejího připsání na účet věřitele číslo 1263075359/0800, variabilní symbol 2460. Dlužník 
má možnost provést předčasné splátky poskytnuté půjčky. 
 

VI. 
 

Pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátky v den její splatnosti smluvní strany sjednávají povinnost 
dlužníka uhradit vedle úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy 
smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany sjednávají, že 
splátky dlužníka připsané na účet věřitele budou započítány v tomto pořadí: 

1. Na splacení smluvní pokuty 
2. Na splacení úroků z prodlení 
3. Na splacení jistiny 

 
VII. 

 
Smluvní strany sjednávají následující zajištění pohledávky Města Turnov vzniklé podle obsahu této 
smlouvy: 
vlastní blankosměnkou vystavenou dlužníkem Povyk, občanské sdružení s nevyplněným údajem data 
splatnosti a směnečné sumy a dále se zápornou protestační doložkou avalovanou p. Zbyňkem Báčou, 
předsedou sdružení. 
 

VIII. 
 

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. 
 
 
 
V Turnově dne xx. července 2013 
 
 
Věřitel:         Dlužník: 
 
 
Město Turnov        Povyk, občanské sdružení 
Ing. Tomáš Hocke       p. Zbyněk Báča 
starosta        předseda 
 
 
……………………..…………………..      ………………………………………. 

 


