
 

 

                                                                                                                                                                                                        

Město Příbram                                                        Pro jednání ZM 

odbor : ekonomický dne : 23.03.2015 

 

Název bodu jednání: 

[>>>Poskytnutí úročené zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o.s. IČ: 48954021<<<] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Předkládá:               Rada města Příbram     
 

Zpracoval:               Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického    
   

Projednáno:               v RM dne 09.03.2015., č. usn. 201/2015 

                      

Text usnesení RM:       
R.usn.č.201/2015        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit poskytnutí zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o.s, se sídlem: Bratří Čapků 329,  
Příbram VII, IČ 48954021 ve výši 560.000,00 Kč, úročené 2 % p. a., splatné jednorázově 
dne 30. dubna 2016,   která bude zajištěna ručitelským  závazkem  tří osob:  

1. ručitel: Jiří Wimmer, nar. 12.12.1945, bytem Rožmitálská 21, Březnice,  
2. ručitel: Jakub Hušek, nar. 11.05.1989, bytem Milínská 120, Příbram III, 
3. ručitel: Marek Volf, nar. 27.04.1989, bytem Hurbanova 1176/20, Praha 4 - Krč, 

zápůjčka bude použita jako vratná garance za kontinentální tým CK Příbram Fany Gastro. 
 
2) schválit návrh změny rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. Ve 

výdajové části rozpočtu kapitoly 777 – OŠKSIS bude částka ve výši 560.000,00 Kč 
převedena z prvku č. 3105, paragraf 3319, položky 5901-rezerva ve prospěch nového 
prvku, paragraf 3419, položka 5622-neinvestiční půjčené prostředky spolkům ve stejné 
výši, čímž se objem celkového rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKSIS nezmění. 

 
II.   u k l á d á 
Odboru ekonomickému předložit materiál na jednání Zastupitelstva města Příbram dne 

23.03.2015. 
 

 

Napsal:               Jana Rychlá  
  

                                                               

Důvodová zpráva:  

viz druhá strana 

Návrhy na usnesení:  
>>> ZM schvaluje – neschvaluje 

1) poskytnutí zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o.s, se sídlem: Bratří Čapků 329,  Příbram VII,       
IČ 48954021 ve výši 560.000,00 Kč, úročené 2 % p. a., splatné jednorázově dne                   
30. dubna 2016,   která bude zajištěna ručitelským  závazkem  tří osob:  

1. ručitel: Jiří Wimmer, nar. 12.12.1945, bytem Rožmitálská 21, Březnice,  
2. ručitel: Jakub Hušek, nar. 11.05.1989, bytem Milínská 120, Příbram III, 
3. ručitel: Marek Volf, nar. 27.04.1989, bytem Hurbanova 1176/20, Praha 4 - Krč, 

            zápůjčka bude použita jako vratná garance za kontinentální tým CK Příbram Fany Gastro, 
 

2) návrh změny rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. Ve výdajové 
části rozpočtu kapitoly 777 – OŠKSIS bude částka ve výši 560.000,00 Kč převedena z prvku 
č. 3105, paragraf 3319, položky 5901-rezerva ve prospěch nového prvku, paragraf 3419, 
položka 5622-neinvestiční půjčené prostředky spolkům ve stejné výši, čímž se objem 
celkového rozpočtu výdajů kapitoly 777 – OŠKSIS nezmění. 

<<<) 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                        

Důvodová zpráva:   
Tento materiál je předkládán v souvislosti s již jednou předloženým kompletním materiálem „Žádost 
Cykloklubu Příbram, o. s., IČ 48954021 o poskytnutí bezúročné zápůjčky“ na jednání ZM dne 
23.02.2014 odborem ekonomický, usn. ZM č.125/2015/ZM byl materiál stažen z jednání ZM.  
 
Jelikož je snaha města vyjít vstříc sportovnímu klubu, který má v Příbrami tradici a mohl by 
reprezentovat ČR a naše město v mezinárodní soutěži, je tímto materiálem navrhováno poskytnutí 
úročené zápůjčky v navrhované výši v Kč na dobu určitou s úrokem 2 % ročně a se splatností celé 
zápůjčky včetně úroků jednorázově v celkové výši v Kč (jistina+úrok). Zajištění dluhu je navrženo třemi 
konkrétními osobami (viz příloha  č. 1 – Návrh smlouvy o zápůjčce).   
 
Finanční zajištění pro případné schválení zápůjčky je součástí předkládaného materiálu. Město 
Příbram má ode dne 23.02.2015 usn. č. 132/2015/ZM schválený rozpočet na rok 2015. Ve výdajové 
části rozpočtu v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS v oblasti „Kultura, sport a informační služby“, na akci 
„Příspěvky, dotace ostatní“ byla schválena na prvku č. 3105 rezerva ve výši 1.000.000,00 Kč, která by 
byla snížena o částku zápůjčky dle smlouvy. V případě schválení zápůjčky na jednání ZM dne 
23.03.2015 je navrhována změna rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS.  
 
Změna se v rozpočtu města na rok 2015 ve výdajové části promítne takto: „Ve výdajové části rozpočtu  
kapitoly 777 – OŠKSIS bude částka ve výši 560.000,00 Kč z prvku č. 3105, paragrafu 3319, položky 
5901-rezerva převedena ve stejné výši ve prospěch nového prvku, paragraf 3419, položka               
5622-neinvestiční půjčené prostředky spolkům.“ 

 

Příloha:                                                                                                                                                                               
č. 1 Návrh smlouvy o zápůjčce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


