
Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 14.09.2020

Název bodu jednání:
2. výběrové řízenI v roce 2020 na poskytováni zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

Projednáno:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

v RM dne 24.08.2020, bod 43), usnesení číslo 728/2020

Text usnesení RM:
Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit

l) poskytnuti zápůjčky z Fondu zápůjček města Příbram ve výši 299.882,00 Kč pro sublekt
SK SPARTAK Příbram, spolek, se s'dlem Žižkova 694, Př"bram ||, 261 01 Příbram, ILO:
61904899, účelového určení na zakoupeni traktoru pro údržbu sportovního areálu. zajištění
pohledávky města z titulu poskytnuté zápůjčky bude provedeno podpisem směnky
a ručitelským závazkem třetí osobou, tj. třemi ručiteli. Doba splatnosti zápůjčky bude čtyři roky
a úrok 3 % p. a.,

2) zrušeni Fondu zápůjček města Příbram.
||. ukládá
OVIl zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020.

Napsal: Jana Rychlá

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje x neschvaluje

l) poskytnutí zápůjčky z Fondu zápůjček města Příbram ve výši 299.882,00 KČ pro sublekt
SK SPARTAK Příbram spolek, se s'dlem Ž'žkova 694, Př'bram ll, 261 01 Příbram, ILO.
61904899, účelového určeni na zakoupeni traktoru pro údržbu sportovního areálu. zajištěni
pohledávky města z titulu poskytnuté zápůjčky bude provedeno podpisem směnky a ručitelským
závazkem třetí osobou, tj. třemi ručiteli. Doba splatnosti zápůjčky bude čtyři roky a úrok 3 % p. a.,

2) zrušeni Fondu zápůjček města Příbram.

Důvodová zpráva:
Oznámeni o vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytováni zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram
v roce 2020 čj.: MeUPB 61077/2020 bylo vyvěšeno na úřední desce dne 14.07.2020, sejmuto bylo dne
15.08.2020. Do tohoto výběrového řIzení byla podána jedna žádost o zápůjčku v objemu 300.000,00 Kč.

V příloze tohoto materiálu je Zápis z jednání dne 18.08.2020 - 2. výběrové řizení na poskytování zápůjček
z Fondu zápůjček města Příbram pro rok 2020.

V souladu se Statutem fondu zápůjček města Příbram Odbor ekonomický na svém jednání dne 18.08.2020
posoudil a vyhodnotil podanou žádost a doporučil poskytnuti zápůjčky ve výši 299.882,00 Kč pro subjekt
SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, Příbram ||, 261 01 Příbram, IČO: 61904899, dle ČI. 3, odst. 1
písm. C), na zakoupení movité věci, tj. traktoru k údržbě nemovité věci - sportovního areálu, který žadatel užívá
na základě sMuvniho vztahu s městem.



zajištěni dluhu bude provedeno podpisem směnky dle ČI. 4 odst. 7 a ručitelským závazkem třetí osobou, tj.
třemi ručiteli - fyzickými osobami, které jsou členy statutárního či jiného orgánu žadatele dle ČI. 4 odst. 6 písm.
b). Ručitelem může být zaměstnanec v trvalém pracovním poměru, který předloží ,,Potvrzeni zaměstnance
o výši příjmů zaměstnance" nebo důchodce, který předloží ,,Potvrzeni o druhu a výši důchodu".

Doba splatnosti zápůjčky bude čtyři roky a úročena bude sazbou minimálně 2 % p. a., rozhodnutí o sazbě se
bude odvíjet od aktuální tržní úrovně sazeb v ČR a ostatních okolnosti hodných zřetele při dodrženi pravidla,
že sjednaná úroková sazba bude nižší, než je obvyklá tržní sazba (ČI. 4 odst. 3).

Příloha:
Zápis z jednání dne 18.08.2020 - 2. výběrové řízeni na poskytováni zápůjček z Fondu zápůjček města
Příbram pro rok 2020.
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Zápis z jednání dne 18.08.2020
2. výběrové řízení organizované Odborem ekonomickým

na poskytování zápůjček z fondu FOZ pro rok 2020

Přitom nost:
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE
jana Rychlá

Oznámeni o vyhlášeni 2. výběrového řízeni bylo vyvěšeno na úřední desce dne 14.07.2020,
sejmuto bylo 15.08.2020 (čj.: MeUPB 61077/2020).
Do 2. výběrového řízení na poskytováni zápůjček z fondu FOZ pro rok 2020 byla podána jediná žádost
o zápůjčku v celkovém objemu 300.000,00 kč. Dle Statutu fondu zápůjček či. 5 odstavce l) mohou
žadatelé získat zápůjčku výhradně na základě výběrového řízeni a dle odstavce 2) Odbor ekonomický
předloží Radě města Příbram (dále jen ,,RM") k projednání seznam všech žádostí se svým odborným
vyhodnocením a doporučením, včetně návrhu zajištěni zápůjčky. rm předloží ZM seznam těch žádostí,
které splnily všechny podmínky pro poskytnuti zápůjčky.

Níže je uvedena žádost o zápůjčku podaná dne 12.08.2020, tj. v řádném termínu, který byl stanoven do
pátku dne 14.08.2020. Byla ověřena bezdlužnost žadatele o zápůjčku a zjištěno, že k dnešnímu dni
není dlužnlkem města.

SK SPARTAK, spolek se sídlem Žižkova 694, Příbram ll, 261 01 Příbram, IČO: 61904899
žádá o zápůjčku v celkové výši 300.000,00 Kč na zakoupení movité věci, tj- traktoru k údržbě
sportovního areálu, který žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem. Smlouva o nájmu
pozemků a staveb s nájemcem byla podepsána dne 31.10.2001 na dobu určitou, splatnost nájmu je do
31.12. daného kalendářního roku, nájemné za celý předmět nájmu činí 1 Kč. Následně byla
prodlužována doba nájmu výše uvedené smlouvy - ve znění jejich dodatků. Posledním dodatkem,
který dobu nájmu upravuje je Dodatek č. 6 ze dne 30.10.2019 - doba nájmu se prodlužuje do
31.12.2030.

Nájemné za pozemky je do 31.12.2019 zcela uhrazeno.

Žadatel ke své žádosti předložil cenovou nabídku od společnosti HAVLSERVICE s.r.o. Hostýnská
516/12, 108 00 Praha 10, IČO: 24302091 ze dne 08.08.2020 na nákup profesioná|ního traktoru ETESIA
124D, rok výroby: 2008, po velkém servisu (záruka) za celkovou částku včetně DPH 299.881,56 KČ,
Traktor zvládne posekat i velmi vysokou i mokrou trávu při rychlé efektivitě střihu, má hydraulickou
převodovku, uzávěrku diferenciálu, čelní hydrauliku pro zametač, radlici, koš 600 l s vysypáním do výšky
1,95 m, posilovač řízeni, kosiště záběr 124 cm. jelikož je cenová nabídka 299.881,56 Kč, nelze
doporučit částku vyšší.

Závěr: Byly splněny podmínky dle Statutu fondu zápůjček pro poskytnutí zápůjčky, oe
doporučuje poskytnout zápůjčku v celkové výši 299.882,00 Kč.

V Příbrami dne 18.08.2020
Zapsala: jana Rychlá v. r.

Ing. Venuše Štochlová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického
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