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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

-

Zpracoval
odbor
finanční

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Datum projednání v RM

13.06.2016

Datum projednání v ZM

20.06.2016

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Mgr. Leoš Křemenský
Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o způsobu čerpání finančních
příspěvků a dotací společností BK-servis s.r.o., Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, IČ
28800702, za období 2013–2015,
02.01
zastupitelstvu města schválit subjekt TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, jako subjekt se kterým bude
uzavřena smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci
stimulace veřejnosti ke sportu,
03.01
zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 1.368.361,16 Kč pro
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým je úhrada
dluhů za společnost BK-servis s.r.o., IČ 28800702, Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, převzatých na základě Smlouvy o převodu licence, práv a převzetí dluhu
ze dne 08.06.2016, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu
města,
03.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém
znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
04.01
zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 439.400,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti, kterým jsou provozní výdaje A týmu,
hrajícího nejvyšší republikovou soutěž v basketbalu žen – Ženskou basketbalovou
ligu, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
04.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém
znění, za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
01.01
zprávu o způsobu čerpání finančních příspěvků a dotací společností BK-servis
s.r.o., Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, IČ 28800702, za období 2013–2015,
schvaluje
02.01
subjekt TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568,
541 01 Trutnov, jako subjekt se kterým bude uzavřena smlouva o poskytování
reklamních a propagačních služeb v rámci stimulace veřejnosti ke sportu
schvaluje
03.01
dotaci ve výši 1.368.361,16 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v
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individuálně podané žádosti, kterým je úhrada dluhů za společnost BK-servis
s.r.o., IČ 28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, převzatých na základě
Smlouvy o převodu licence, práv a převzetí dluhu ze dne 08.06.2016, za
podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
03.02
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ
47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
04.01
dotaci ve výši 439.400,00 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.,
IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, na účel určený žadatelem v
individuálně podané žádosti, kterým jsou provozní výdaje A týmu, hrajícího
nejvyšší republikovou soutěž v basketbalu žen – Ženskou basketbalovou ligu,
za podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města,
04.02
veřejnoprávní smlouvu pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ
47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, v předloženém znění, za podmínky
schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:
U společnosti BK-servis s.r.o. byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě č. 2/2016 VSK zaměřená na
čerpání finančních příspěvků a dotací poskytnutých ze strany města Trutnova za období 2013–2015. Na
základě této kontroly bylo zjištěno, že společnost BK-servis s.r.o. použila poskytnuté finanční příspěvky a
dotace v celkové výši 461.524,79 Kč v rozporu se smlouvami o poskytnutí finančních příspěvků a dotací.
Společnost BK-servis s.r.o. byla vyzvána k vrácení části poskytnuté dotace ve výši 461.524,79 Kč.
Vypořádání této dotace je řešeno samostatným materiálem předloženým do rady města.
Společnost BK-servis s.r.o. a TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., se dohodly, že A tým hrající nejvyšší
republikovou soutěž v basketbalu žen – Ženskou basketbalovou ligu bude nadále provozovat TJ
LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. Za tím účelem spolu uzavřeli Smlouvu o převodu licence, práv a převzetí
dluhu ze dne 08.06.2016.
Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci stimulace veřejnosti ke sportu bude
předložena ke schválení do Zastupitelstva města v září 2016 po zpracování příslušných podkladů.
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., IČ 47462965, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, požádala o dotaci
poskytovanou z rozpočtu města Trutnova pro rok 2016 na účel určený žadatelem v individuálně podané
žádosti, kterým je
- úhrada dluhů za společnost BK-servis s. r. o., IČ 28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, převzatých na
základě Smlouvy o převodu licence, práv a převzetí dluhu ze dne 08.06.2016 a
- provozní výdaje A týmu, hrajícího nejvyšší republikovou soutěž v basketbalu žen – Ženskou basketbalovou
ligu.
Smlouvou o převodu licence, práv a převzetí dluhu ze dne 08.06.2016 (dále jen Smlouva), která je přílohou
tohoto materiálu, převádí společnost BK-servis s.r.o. žadateli TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., licenci na
Ženskou basketbalovou ligu, hráčská práva, práva k doméně „bktrutnov.cz“ a práva k logu „dráčka“
basketbalového klubu, to vše uvedené v článku II. Smlouvy.
Podmínkou převodu těchto práv je převzetí peněžitých dluhů za společnost BK-servis s.r.o. v souhrnných
výších specifikovaných v odst. 3)-5) článku III. Smlouvy. Jedná se o peněžité dluhy vzniklé ze závazků
společnosti BK-servis s.r.o.vůči
a) hráčkám a realizačnímu týmu (vyjma jednatele společnosti pana Jana Brauna) a to do maximální výše
735.600,00 Kč,
b) Základní škole, Trutnov, Komenského 399, IČ 64201180, Komenského 399, 541 01 Trutnov, do maximální
výše 307.761,16 Kč a
c) ze závazků vůči dalším ve Smlouvě vyjmenovaným subjektům (České basketbalové federaci, Základní
škole, Trutnov, Komenského 399, dopravcům a pronajímatelům bytů, které byly původnímu dlužníkovi
pronajaty pro zajištění ubytování hráček původního dlužníka a realizačního týmu), a to do maximální výše
325.000,00 Kč; tyto závazky musí společnost BK-servis s.r.o. řádně doložit žadateli TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV, z. s., nejpozději do 31.07.2016.
Další žádost o dotaci směřuje na provozní výdaje A týmu, hrajícího nejvyšší republikovou soutěž v basketbalu
žen – Ženskou basketbalovou ligu v roce 2016.
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Dotace bude poskytována jako podpora de minimis. Podporu je možné ke dni 09.06.2016 zadat až do výše
167 640,36 €.

Přílohy:
Zpráva o způsobu čerpání finančních příspěvků a dotací společností BK-servis s.r.o., Na Nivách 568, 541 01
Trutnov, IČ 28800702, za období 2013–2015 vycházející z výsledků veřejnosprávní kontroly na místě
č. 2/2016 VSK
2x Veřejnoprávní smlouva
Smlouva o převodu licence, práv a převzetí dluhu ze dne 08.06.2016
Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41. Dotace v navrhovaných výších převyšují schválený
rozpočet a jejich schválení je podmíněno schválením rozpočtové změny.
Kontrola materiálu právníkem před RM
Datum: 14.06.2016

Mgr. Křemenský
Podpis vedoucího odboru

A

ZM_03

Zpráva o způsobu čerpání finančních příspěvků a dotací společností BK-servis s.r.o., Na Nivách 568, 541
01 Trutnov, IČ 288 00 702, za období 2013 – 2015 vycházející z výsledků veřejnosprávní kontroly na místě
č. 2/2016 VSK
Kontrolní zjištění:
1) V roce 2013 nebylo v souladu se „Zásadami“ správně vyúčtováno čerpání poskytnutého finančního
příspěvku dle smlouvy č. 361/13/F na úhradu nájmu a energie v ZŠ Komenského, Trutnov. Nebylo doloženo
čerpání ve výši 17.771,16 Kč.
-

Firmě BK servis byl poskytnut příspěvek ve výši 238.000,00 Kč na úhradu nájemného a energie v ZŠ
Komenského Trutnov. Při kontrole bylo zjištěno, že pouze faktura č. 2013024 ve výši 220.228,84 Kč byla
v roce 2013 zaplacena. Další doložené faktury nebyly v rozhodném období uhrazeny (fa č. 2013138 ve výši
15.432,65 Kč, fa č. 2013263 ve výši 7.973,80 Kč).

2) V roce 2014 nebylo v souladu se „Zásadami“ správně vyúčtováno čerpání poskytnutého finančního
příspěvku dle smluv č. 10/14/F, č. 65/14/F na provoz a činnost klubu ve výši 128.088,03 Kč a dle smlouvy č.
66/14/F na úhradu nájmu a energie v ZŠ Komenského, Trutnov částka 87.555,72 Kč. Celkově nebylo v roce
2014 doloženo čerpání ve výši 215.643,75 Kč.
-

Firmě BK-servis byl poskytnut příspěvek na provoz a činnost prvoligového basketbalového družstva žen
pro rok 2014 v celkové výši 1.500.000,00 Kč. Celková částka předložených dokladů byla po odsouhlasení
vyúčtování celkem 1.558.654,39 Kč. Při kontrole byly vyřazeny faktury neuhrazené v roce 2014 v celkové
výši 176.742,42 Kč, dále pak byla vyřazena chybně zaúčtovaná platba v hodnotě 10.000,00 Kč, celkem
tedy 186.742,42 Kč. Nevyčerpaná částka z poskytnutého finančního příspěvku činí 128.088,03 Kč.

-

BK-servisu byla poskytnuta finanční podpora na úhradu nájemného a energie v ZŠ Komenského ve výši
238.000,00 Kč. Při kontrole bylo zjištěno, že v r. 2014 byla uhrazena pouze faktura č. 2014026 ve výši
150.444,28 Kč. Další fa č. 2014164 ve výši 109.259,46 Kč nebyla v rozhodném období uhrazena.
Nevyčerpaná částka z poskytnutého finančního příspěvku je 87.555,72 Kč.

3) V roce 2015 nebylo v souladu se „Zásadami“ správně vyúčtováno čerpání poskytnutého finančního
příspěvku dle smluv č. 846/14/F, č. 184/15/F na provoz a činnost klubu ve výši 8.109,88 Kč. Dotace ve výši
220.000,00 Kč, dle smlouvy č. 185/15/F na úhradu nájmu a energie v ZŠ Komenského, Trutnov, nebyla vůbec
použita na uvedený účel. Celkově nebylo v roce 2015 doloženo čerpání dotací ve výši 228.109,88 Kč.
-

BK-servisu byl poskytnut finanční příspěvek na provoz a činnost prvoligového basketbalového družstva
žen pro rok 2015 ve výši 500.000,00 Kč. Došlo ke krácení dotace na základě pravidel podpory de minimis
a příspěvek byl snížen o 112.000,00 Kč na částku 388.000,00 Kč, vrácení částky na účet města doloženo.
Dále byla poskytnuta dotace ve výši 340.000,00 Kč. Celková částka předložených dokladů byla celkem
722.190,12 Kč. Při kontrole sníženy uznatelné náklady ve fakturách č. 15028 a 15077 o částku 2.300,00 Kč
(smluvní pokuta). Uznatelné náklady jsou tedy ve výši 719.890,12. Nevyčerpaná částka z poskytnutého
finančního příspěvku a dotace je 8.109,88 Kč.

-

BK-servisu byla poskytnuta dotace na úhradu nájemného a energie v ZŠ Komenského, Trutnov, ve výši
220.000,00 Kč. Při kontrole bylo potvrzeno, že doložené faktury č. 2014267 ve výši 149.820,11 Kč a č.
2015145 ve výši 109.902,09 Kč nebyly v roce 2015 zaplaceny. Nevyčerpaná částka z poskytnutého
finančního příspěvku je 220.000,- Kč.

4) Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno a doloženo, že za kontrolované období v letech 2013 – 2015
společnost BK-servis, s. r. o., použila poskytnuté finanční příspěvky a dotace v celkové výši 461.524,79 Kč
v rozporu se smlouvami o poskytnutí finančních příspěvků a dotací.
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/16
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov,
číslo b.ú.: 26631601/0100,
zastoupená předsedou panem Bc. Petrem Musilem, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů (podpůrně též
podle Občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 1.368.361,16 Kč
(slovy: Jedenmiliontřistašedesátosmtisíctřistašedesátjedna korun českých šestnáct haléřů).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání
dne ………….. svým usnesením č. ZM_2016-…/...
c)
-

Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
účel určený žadatelem v žádosti ze dne 09.06.2016, tj. na úhradu dluhů za společnost BK-servis
s.r.o., IČ 28800702, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov, převzatých na základě Smlouvy o převodu
licence, práv a převzetí dluhu ze dne 08.06.2016.

d) Dotace poskytnutá podle této smlouvy je považována za podporu de minimis dle Nařízení komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis,
zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24. 12. 2013.
e) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2016.
2.
Dotace bude poukázána do 14 dnů od uzavření této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami
hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami poskytovatele
č. 2/2015 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen „Zásady“).
4.
Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu
uvedeného v této smlouvě odděleně (např. analytická evidence) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této smlouvy a
textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města
Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování
poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2017.
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7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů
po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet poskytovatele.
8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvu je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku ve výši neoprávněně použité,
zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet
poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného
použití či zadržení nebo ode dne, kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do
provedení platby na účet poskytovatele.
9.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na
případné právní nástupce příjemce.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

......................................................
poskytovatel

.....................................................
příjemce
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/16
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., IČ 47462965, Na Nivách 568, Trutnov,
číslo b.ú.: 26631601/0100,
zastoupená předsedou panem Bc. Petrem Musilem, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů (podpůrně též
podle Občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 439.400,00 Kč (slovy: Čtyřistatřicetdevěttisícčtyřista
korun českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání
dne ………….. svým usnesením č. ZM_2016-…/...
c)
-

Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
účel určený žadatelem v žádosti ze dne 09.06.2016, tj. na provozní výdaje A týmu žen, hrajícího
nejvyšší republikovou soutěž v basketbalu žen – Ženskou basketbalovou ligu.

d) Dotace poskytnutá podle této smlouvy je považována za podporu de minimis dle Nařízení komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis,
zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie L 352, 24. 12. 2013.
e) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2016.
2.
Dotace bude poukázána do 14 dnů od uzavření této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se zásadami
hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená Zásadami poskytovatele
č. 2/2015 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen „Zásady“).
4.
Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu
uvedeného v této smlouvě odděleně (např. analytická evidence) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).

5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této smlouvy a
textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města
Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování
poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2017.

A

ZM_03
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů
po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet poskytovatele.
8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvu je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku ve výši neoprávněně použité,
zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet
poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného
použití či zadržení nebo ode dne, kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do
provedení platby na účet poskytovatele.
9.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na
případné právní nástupce příjemce.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

......................................................
poskytovatel

.....................................................
příjemce

Smlouva o převodu licence, práv a převzetí dtuhu

čl. t.

],

Sryl|uvní strany

1. BK;servis s.r.o.
lČ:28800702

Sídlo: Na Nivách 568, Střední Předměstí , 541 01Trutnov

Zástupce:Ijednatel

|dreqgpro doruěová4J9 Nivách 568, Střední Předměstí 541 01Trutnov

E-mail:-

Bankovn í spojen í: 43-7 397 260207

dále jen,, p ů v o d n

lO1 OO

í d lu ž n ík

''

a

2.

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.

lČ:47462965

Sídlo: Na Nivách 568, Střední Předměstí,541 O1Trutnov
Zástupce: II
předseda
Adresa pro doručování:Na Nivách 568, StředníPředměstí,541 o1Trutnov
Bankovní spojení: 26631601/01
dále jen,, p ře j

OO

ím a t e

l

d lu h u

''

čl. ll.

Předmět sm|ouvy
1...PŮvodní
- dluŽník je dĚitelem licence nutné pro účaŠtv ženskébasketbalové lize. Dále je
džitelem:
- hráČských prav t nr!9l<ám

-

Q

práv k doméně ,,bktrutnov,cz",
práv k logu ,,dráčka" basketbalového klubu.

2, PŮvodní dluŽník Převádí licenci na Ženskou basketbalovou ligu (dále jenom
,,licence,,) a
práva uvedená v odst. 1 tohoto článku na preJimái"Ě ;i;ňr, "kt".ý 'řé;;";'ii,
přejímá. Podmínkou převodu práv dle tohoto odŠtavce,
--,je převzetí dluhu dle článku lll.p;á";

této

smlouvy.

-

čt. lll.

1. původnídlužníktímto prohlasui",

lj:-.nYt9'

!!

z"PJžupTllli,?Trn

|

vůčitěmto subjektům:

|,r-|,pffitvím nar.-

vevýši

70.000 KČ, slovY Sedmdesáttisíc korun českých, s
a to z důvodu neuhrazení
odměnY dle HráČské smlouvy za období únor 'duben 2016. Kopie
vás[*ýcr, dokladů,
uztahujícíse k PeněŽitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj. H;áčská
,rnlouu, ze dne
01,07,2015, Potvzenío výšidluhu ze strany veriiete ze dne lg,ob.zoto,
tvoříprnárru č. 1a
1b této dohody,

-

1.2.

I-

r-,-h

Il
lET

bytem
nar
ve výši
25.000 Kě, slovY Jednostodvacetpěttisíc koruŇ"skftF§pffilušenst
z důvodu
neuhrazení odměnY dle Hráěské smlouvy za období rilnoi dunen zoro.
ropie veškených
1

dokladů, vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj. Hráčská smlouva
ze dne 01.05.2015, potvrzení o výšidluhu ze strany věřitele ze dne 20.05.2016, tvoří přílohu
č.2a - 2b této dohody.

ve výši
nar. !D
bytem
příslušenstvím
a to z dŮvodu
130.ooo Kč, slovy Jednostotřicettisíc korun českých, s
neuhrazení odměny dle Hráěské smlouvy za období únor - duben 20.16. Kopie veškených
dokladů vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj. Hráčská smlouva
ze dne 01.05.2015, potvrzenío výši dluhu ze strany věřitele ze dne 19.05,2016, tvoří přílohu

1.3.tll-,

ě, 3a

1.4.

-

3b této

Illll

-

dohody.

-,

bytem

:

{-

nar.

I

ve výŠi

91.600 Kč, slovy Devadesátjednatisícšestset korun českých, s příslušenstvíma to zdŮvodu
neuhrazení odměny dle Hráčskésmlouvy za období leden - duben 2016, Kopie veškených
dokladtl, vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjehoexistenci, tj. Hráčská smlouva
ze dne 01.05.2015, potvrzení o výši dluhu ze strany věřitele ze dne 20.05,2016, tvoří přílohu
é. 4a - 4b této dohody.

ve výši
nar. lll
bytem
1,5.
korun českých, s příslušenstvíma to z důvodu neuhrazení
20.000 Kč, slovy Dvacettisíc-,
odměny dle Hráčské smlouvy za období březen - duben 2016. Kopie veškeriých dokladů
vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj. Hráčská smlouva ze dne
01,03.2016, potvzení o výši dluhu ze strany věřitele ze dne 28.5.2016, tvoří přílohu č. 5a 5b této dohody.

-,

-

ve výši
nar. T
bytem r-,
60.000 Kč, slovy Šedesáttisíckorun českých, s příslušenstvíma to z důvodu neuhrazení
odměny dle Hráčskésmlouvy za období březen - duben 2016. Kopie veškených dokladů,
vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj. Hráčská smlouva ze dne
01,08.2015, potvrzení o výši dluhu ze strany věřitele ze dne 19.05.2016, tvoří přílohu č. 6a 6b této dohody,
1.6.

ve výši 84.000 Kě,
nar.
bytem
1.7.
slovy osmdesátětyřitisíc korun českých, s příslušenstvíma to z důvodu neuhrazení odměny
-, dle Smlouvv
-ll
za období listopad
Žols _ duben 2016. Kopie vešt<enYcn dokladů vztahujícíse k peněžitémudluhu a o§vědčující
ze dne
jeho-existenci, tj. Smlouva
přílohu
č. 7a tvoří
potvzení
ze
věřitele
ze
dne
20.05.2016,
dluhu
strany
o
výši
27.o7.2015,
7b této dohody.
ve výši
nar. lI
bytem
Ipříslušenstvím
z
dŮvodu
a to
22.5oo Kě, slovy Dvacetdvatisícpětset korun českých, s
smlouvy za období leden - duben 2016. Kopie
neuhrazení odměny
I
veškených dokladů vztahující se k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho existenci, tj.
smlouva ze dne 01.11.2013, potvzení o výši dluhu ze strany věřitele ze dne
II
-dleč. 8a - 8b této dohody.
20,05.2016, tvoří přílohu
1.8.

l-

1.9.

lI-

nar.e

bytem

ve výši

korun českých, s příslušenstvíma to
132,500 Kč, slovy Jednostotřicetdvatisícpětset
db II
smlouvy za období leden - duben
z důvodu neuhrazení odměny rI
2016. Kopie veškených dokladů vztahujícíse k peněžitému dluhu a osvědčujícíjeho
smlouva ze dne 01,06.2014, potvrzení o výši dluhu ze strany věřitele
existenci, tj,ze dne 19.05.2016, tvoří přílohu -ě. 9a - 9b této dohody.
1,1O, Základní škola, Trutnov, Komenského 399, lČ 64201180, se sídlem Trutnov - Horní
ředitelem školy, ve výši
Předměstí, Komenského 399, zastoupená
307,761,16 Kě; slovy Třistadevěttisíctřistapadesátosm 201100 . korun ěeských,
s příslušenstvíma to z důvodu neuhrazení faktur za nájemné za ll, pololetí 2015 ve výši
175,528,20 Kč (faktura é,2015282 na ěástku 151.328,34 Kě, faKura č. 2016008 na óástku

-

9.680 KČ a faktura Č.2016039 na částku 14,520 Kó) a za l. pololetí 2016 ve výši 110.902,96
KČ(faktura č. 2016111 na částku 110.902,96 Kč), úroky z prodlení ve výši 8,o5 % z částky
110.747,18 Kč (faktura ó.2014164) za období od 25.07,2014 do 22,03.2016 ve výši
14.820,54 Kě a Úroky z prodleníve výši 8,05 % z částky 111,485,15 Kč (faktura ó.2015145)
za období od 16.07,2015 do 05.04.2016 ve výši 6.509,32 Kč, dle Nájemní srnlouvy o nájmu
nebytouých prostor. Kopie veŠkenýchdokladŮ uztahujícíse k peněžitémudluhu a osvědóující
jeho existenci, tj. Ňájemní smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne g1.o7 .2013, potvrzéní
o výŠidluhu ze strany věřitele ze dne doplnit, tvoří přílohu č. 10a - 1ob této dohody,

2. Přejímatel dluhu výslovně prohlašuje, že byl dostateěně seznámen se všemi doklady,
uvedenýmiv odst, 1) tohoto článku, a to v jejich originální podobě

3, Přejímatel dluhu touto smlouvou přejímá peněžitédluhy specifikované v odst. 1) body ,t,1.
aŽ 1.9. ělánku od pŮvodního dlužníkado maximálnívýše 735.600 Kě. Tedy přejímatel dluhu
se zavazuje za dluŽníka uhradit jistiny dluhů uvedených v odst, 1) body 1.1. až 1.9. do
maximální výŠe735.600 Kě, nebude již za dlužníka hradit příslušenstvítěchto dluhů ani
smluvní pokuty s těmito dluhy spojené.
4. Přejímatel dluhu touto smlouvou dále přejímá peněžitý dluh specifikovaný v odst. 1) bod
't.10. tohoto článku od pŮvodního dlužníkaavšak do maximální výše 307,761,16 Kč.
Přejímatei dii;hu iihradí pouze přísiušenství,ktei,é je v odsi. i) bod i.i0. tohoto článku
výslovně vyčíslené.

5. Přejímatel dluhu se dále zavazuje převzít dalšídluhy od původního dlužníkaza těchto
podmínek:

a) přejímateldluhu převezme dluhy původního dlužníkavůči:
- Českébasketbalové federaci,
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
- dopravcům a
- pronajímatelŮm bytŮ, které byly původnímu dlužníkovipronajaty pro zajištění
ubytování hráček původníhodlužníkaa realizačníhotýmu uvedeného v
odstavci 1) pod body 1 .7 až 1,9,
Tyto dluhy musí souviset s činnostíženského basketbalového týmu v sezóně 2015-2016
zejména v Ženské basketbalov é lize.
b) existenci dluhŮ dle písm. a) musí původnídlužníkpřejímateli dluhu řádně doložit
nejpozději do 3í .07.2016.
c) přejímateldluhu nebude hradit příslušenstvídluhů dle písm. a),
d) přejímatel dluhu nebude hradit žádnédluhy dle písm. a), které má původnídlužník
vůěi
panu Janu Braunovi, jednateli původníhodlužníka,
e) přejímateldluhu uhradídluhy dle písm. a) maximálně do rnýše 325.000 Kč.
6. PŮvodní dlužník požádá o písemný souhlas jednotlivé věřitele s převzetím dluhu ze strany
přejímatele dluhu. Nepřivolí-li věřitel k převzetí dluhu nebo odmítne-li k němu dát souhlas,
zavazuje se přejímatel dluhu vŮči pŮvodnímu dlužníkovi uhradit výše uvedené dluhy tak, že
zašle výše uvedenou částku na úěet věřitele, ktený mu sdělí původnídlužník.
7, Převzeti dluhu dle odstavcŮ 3), 4) a 5) je podmíněno tím, že na úhradu těchto dluhů bude
přejímateli dluhu poskytnuta dotace ze strany města Trutnova minimálně ve výši
1.368,361,16 Kě,

čl. v.

ávěrečná 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

srozurnitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2)

Změny

a

doplňky této smlouvy lze činit pouze

podepsanými oběrna smluvními stranami.

písáně, číslwanýmidodatky,

3) Smlouva je sepsána ,ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdržíkaždá smluvní
strana a jedno vyhotovení město Trutnov.

Za stranu

p_ůvod nlho

.dlužníka:

V Trutnově dne ..............,
]

Za.stran

u,

přej

ímable dluhu

v Trutnově dne

:

