doplnění programu č. 3
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/9390/2015

Poř. číslo

Odbor ekonomický
oddělení rozpočtů
Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.12.2015

Zápůjčka UnikaCentrum, o.p.s.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí zápůjčky Kč 500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun čekých) se společností
UnikaCentrum, o.p.s., IČ: 25902148, se sídlem Žižkova 2364/56, 73301 Karviná - Mizerov, ve znění uvedeném v
příloze č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-9-OE-Zápůjčka UnikaCentrum-DZ.pdf
ZM-9-OE-Zápůjčka UnikaCentrum-1U.pdf
ZM-9-OE-Zápůjčka UnikaCentrum-1D.pdf

Datum: 07.12.2015

Datum: 07.12.2015

Ing. Vladimír
Tvrdoň

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení
příloha č. 1 k důvodové zprávě

Datum: 07.12.2015

Ing. Romana
Piatková, MPA
Vedoucí odboru

Datum: 07.12.2015

Ing. Jan Wolf
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/9390/2015
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Důvodová zpráva
Zápůjčka UnikaCentrum, o.p.s.
Ing. David Jelínek, ředitel společnosti UnikaCentrum, o.p.s. požádal o poskytnutí bezúročné půjčky
500 000,- Kč na období od 15.1.2016 do 31.5.2016. Žádost se zdůvodněním je přílohou č. 1 důvodové
zprávy.
Dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování
o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky vyhrazeno Zastupitelstvu města Karviné.
Pro vyřešení finanční situace společnosti UnikaCentrum, o.p.s. Odbor ekonomický doporučuje
poskytnutí zápůjčky 500 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 1,7%.
Návrh smlouvy, v němž jsou uvedeny podmínky poskytnutí zápůjčky, je v příloze č. 1 k tomuto
usnesení.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
uzavřená v souladu s ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.
Smluvní strany

1. statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
19-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(dále jen „zapůjčitel“)

2. UnikaCentrum, o.p.s
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O,
vložka 138
se sídlem: Žižkova 2364/56, 733 01 Karviná - Mizerov
zastoupena: Ing. Bc. Davidem Jelínkem, ředitelem
IČO: 25902148
DIČ: CZ 25902148

bankovní spojení: 1727512319/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

.

(dále jen „vydlužitel“)
II.
Předmět smlouvy

1. Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši 500.000,- Kč
(slovy: pětsetisíc korun českých). Tato částka ve výši 500.000,- Kč bude zaslána
na bankovní účet uvedení v čl. I této smlouvy nejpozději do 15.1.2016.
2. Vydlužitel se zavazuje platit zapůjčiteli ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího
vrácení úroky z dlužné částky ve výši 1,7% p.a. (ročně).
3. Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku spolu s úroky vrátit zapůjčiteli nejpozději
do 31.5.2016, a to jednorázově bezhotovostním převodem na účet zapůjčitele
uvedený v čl. I této smlouvy.
4. Vydlužitel je oprávněn splatit půjčku s úroky sjednanými dle tohoto článku i
předčasně.
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III.
Sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se vydlužitel zavazuje platit zapůčiteli od
prvního dne prodlení vedle úroku sjednaných dle čl. II. bodu 2 této smlouvy i zákonné
úroky z prodlení ve výši 8,05 % ročně z dlužné částky.
IV.
Práva a povinnosti

1. Vydlužitel se zavazuje použít pouze na financování činnosti společnosti
UnikaCentrum, o.p. s..
2. Vydlužitel není oprávněn převádět zápůjčku nebo její část na třetí osoby, s výjimkou
případů, kdy takovýto převod je přímou úhradou účelu, na který je zápůjčka
poskytnuta.
3. Vydlužitel je povinen zapůjčitele písemně informovat o veškerých změnách údajů
nebo jiných skutečností uvedených v této smlouvě.
4. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli zápůjčku ve výši a způsobem
sjednaným v této smlouvě.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo
lehkomyslnosti.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží
po jednom.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo
neúplným nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této
smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dodatkem k této smlouvě
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovou smluvní úpravou, která bude
v maximální míře odpovídat účelu této smlouvy a platným právním předpisům.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.

za zapůjčitele:

za vydlužitele:

…………………………………………..
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………………………
Ing. Bc. David Jelínek
ředitel

V ………….......... dne .........................

V ……..............… dne ..............................
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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