
 

 

Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

odbor :  ekonomický dne : 23.02.2015 

 
 
Název bodu jednání: 
 
 
 
[>>>Žádost  Volejbalového klubu Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky <<<] 
 
 
Předkládá:     Rada města Příbram              
 
Zpracoval:              Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického   
   
Projednáno:    v RM dne 02.02.2015, č. usn. 71/2015  
     
 
Text usnesení RM:        
     
            I.   n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s., Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČ: 
01832158, o poskytnutí bezúročné zápůjčky. 
 
II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému předložit materiál na jednání ZM dne 23.02.2015. 

 
      
                                         
 
Napsal:    Ing. Alena Pražáková               
                                                                
 
 
Důvodová zpráva: 

 

Město Příbram obdrželo dne 06.01.2015 žádost sdružení Volejbalový klub Příbram o.s., Legionářů 
378, 261 01 Příbram VII, IČ: 01832158, zastoupené panem Danielem Rosenbaumem, předsedou, o 
poskytnutí zápůjčky ve výši 1.000.000 Kč. - viz příloha č. 1  

Město Příbram  v současné době hospodaří v rámci rozpočtového provizoria. V období do schválení 
rozpočtu města Příbram na rok 2015 se bude rozpočtové hospodaření města řídit pravidly 
rozpočtového provizoria. V podmínkách rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze výdaje na 
činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na 
provoz zřízeným organizacím  a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a 
samotného fungování obce 

OE nedoporučuje poskytováním dalších zápůjček. 

 

Přílohy: 1) Historie splácení poslední zápůjčky 

             2) Žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. 

             3) Výpočet z úroku z prodlení 

             4) Výpis z ARES 

 

 
 
[>>>ZM schvaluje – neschvaluje žádost sdružení Volejbalový klub Příbram o.s., Legionářů 378, 261 
01 Příbram VII, IČ: 01832158, o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1.000.000 Kč<<<] 



 

 

         Příloha č. 1 

 

Historie splácení předchozí  zápůjčky: 

  

Smlouva č. 685/OE/2013 o půjčce poskytované na základě usnesení Zastupitelstva města č. 
616/2013/ZM  ze dne16.9.2013 
Dlužník: 
Volejbalový klub Příbram, o.s. , zastoupený předsedou p. Danielem Rosenbaumem 
se sídlem Příbram VII, Legionářů 378, PSČ 261 01 
IČ : 01832158 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 260438471/0300 
  
Bezúročná půjčka ve výši  750.000 Kč , částka odeslána z č. ú . 27-521689309/0800 na účet číslo 
260438471/0300 dne 21.10.2013. 
Splatnost 31.12.2013, v případě nesplacení půjčky v daném termínu bude účtováno penále ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  
Smlouva podepsána  dne 09.10.2013 starostou Ing. Pikrtem a dne 08.10.2013 Danielem 
Rosenbaumem. 
Neuhrazeno v době splatnosti. 
  
  

Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 685/OE/2013  půjčce poskytované na základě usnesení 
Zastupitelstva města Příbram č. 616/2013/ZM ze dne 16.9.2013 
Údaje o dlužníkovi totožné. 
Změna splatnosti na 31.5.2014 
Účinnost od01.01.2014. 
Dodatek podepsán dne 04.02.2014 starostou Ing. Pikrtem a dne 16.01.2014 Danielem 
Rosenbaumem. 
Neuhrazeno v době splatnosti. 
Výzva k úhradě 3.6.2014. 
  
  

Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo 685/OE/2013  o půjčce poskytované na základě usnesení 
Zastupitelstva města Příbram č. 616/2013/ZM ze dne 16.9.2013 
Údaje o dlužníkovi totožné. 
Změna splatnosti na 31.7.2014. 
Účinnost od 01.06.2014. 
Dodatek podepsán dne 07.07.2014 starostou Ing. Pikrtem a dne 02.07.2014 Danielem 
Rosenbaumem. 
Neuhrazeno v době splatnosti. 
Výzva k úhradě  1.8.2014 
  
  

ÚHRADA: 

650.000 Kč  dne 22.8.2014 z č.ú. 260438471/0300 - Volejbalový klub Příbram, o. s. 

   

Dne 22.09.2014 město Příbram obdrželo žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s. o prominutí 
zbývající části zápůjčky ve výši 100.000 Kč - ZM na svém zasedání dne 15.12.2014 usnesením č. 
68/2014/ZM neschválilo prominutí části zápůjčky. 

Zůstatek poskytnuté zápůjčky ve výši 100.000 byl uhrazen 22.12.2014, k tomuto datu byl vyměřen 
úrok z prodlení ve výši 7.200 Kč viz příloha č. 2. Úrok z prodlení uhrazen nebyl. Dne 12.01.2015 byla 
na úrok z prodlení vystavena faktura VS 3090000222, která je splatná 11.02.2015. 

  

  


