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poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 180.000 Kč SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v
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Anotace
SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově žádá město Tišnov o poskytnutí bezúročné půjčky
ve výši 180.000 Kč za účelem dofinancování etapy č. 4 (Střecha a související klempířské
práce) rekonstrukce bytového domu č.p. 910, 911 na ulici Kostelní a nám. Míru v Tišnově.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (26.11.2021
09:43)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově žádá o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
180.000 Kč za účelem dofinancování etapy č. 4 (střecha a související klempířské práce)
rekonstrukce společných prostor bytového domu č.p. 910, 911 na ulici Kostelní a nám. Míru.
Výše uvedené Společenství vlastníků provádí celkovou rekonstrukci společných prostor
domu č.p. 910 na ulici Kostelní a č.p. 911 na nám. Míru (spojený rohový dům).
Opravy rozdělilo do těchto etap:
1/ Elektroinstalace společných prostor (682.000 Kč)
2/ Omítky, nátěry, výměna dveří, schránek a související práce (619.000 Kč)
3/ Střecha a související klempířské práce (965.000 Kč)
4/ Fasáda (557.000 Kč)
5/ Rovná střecha nad nebytovým prostorem (264.000 Kč)
6/ Ležatá kanalizace a povrch dvora (1.300.000 Kč)
V závorkách jsou uvedeny sumy, které jsou schváleny na jednotlivé fáze v Úvěrové smlouvě
uzavřené mezi SV a Komerční bankou a.s.
SV investovalo ze svých prostředků sumu ve výši cca 400.000 Kč, a to na projekty
elektroinstalace, ležaté kanalizace, podklady pro cenové rozpočty, dále uhradilo třetinu z
celkové sumy za rekonstrukci elektroinstalace. V současné době hradí z fondu oprav vedlejší
náklady, což je zejména BOZP technik a stavební dozor.
Úvěr u Komerční banky je na 4.000.000 Kč, se splatností 20 let, úroková sazba 1,69 % p.a. z
jistiny Úvěru, fixace 10 let.
Etapy č. 1, 2 a 5 jsou již řádně hotovy a uhrazeny zhotovitelům.
Etapa č. 3 - Střecha a související klempířské práce je také zdárně hotova, dílo je předáno a
vyfakturováno. Dne 5. 11. 2021 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru, který
zohledňuje navýšení ceny za etapu č. 3 z původní schválené částky 965.000 Kč na částku
1.730.000 Kč. Až potud je vše v pořádku. Problém ale nastal s tím, že na tuto 3. etapu byla
původní Smlouva o dílo podepsána s firmou VONEŠ s.r.o. která pro SV dělala předchozí dvě
etapy, a této firmě byla vyplacena po podpisu SOD záloha na částku 385.875,29 Kč. Firmě
bylo dne 14. 6. 2021 předáno staveniště, ta však ani dva měsíce po předání staveniště na
smluvené práce nenastoupila. Dne 19. 8. 2021 SV podepsalo s firmou VONEŠ s.r.o. Dohodu o
ukončení Smlouvy o dílo, ve které je kromě odstoupení od smlouvy dohodnuto vrácení
zálohy ve výši 385.875,29 Kč a částky 15.500 Kč za marnou platbu za plán BOZP a kontrolu
BOZP za měsíce 6/2021 a 7/2021 v celkové výši 15.500 Kč. V měsíci říjnu 2021 byla firmě
VONEŠ po marném uplynutí termínu pro zaplacení zaslána výzva ke splnění povinností,
plnění závazků vyplývajících ze smluv o dílo (mimo již napsané dluží výměnu 2 ks zadních
vchodových dveří), do dnešního dne však nic ze smluveného nebylo vráceno na účet SV
(bude vymáháno právní cestou).
SV s velkým štěstím zajistilo v plné sezoně jinou firmu na etapu č. 3, firmu FALTON, spol.
s.r.o, která byla ochotna na práce nastoupit dne 8. 9. 2021. Hotové dílo bylo převzato dne 5.
11. 2021. Při započtení více a méně prací byla vyfakturována za etapu č. 3 částka ve výši

1.715.886,30 Kč. Banka po odečtení zálohy, která byla již dříve uhrazena firmě VONEŠ s.r.o.
uhradila na fakturu částku ve výši 1.344.124,11 Kč. SV z uspořených prostředků uhradilo
částku 191.762,19 Kč. K dofinancování chybí částka ve výši 180.000 Kč. SV nyní žádá vedení
města o bezúročnou půjčku právě na tuto částku. Firma FALTON, spol. s.r.o. provedla práce
dobře, jednání bylo bezproblémové, práce dokončeny v termínu. Splatnost faktury je 23. 11.
2021, se zhotovitelem je dohodnuto proplacení zbylé částky 180.000 Kč ihned po jednání
ZM, bez sankcí.
Splátky SV navrhuje takto:
15. 01. 2022 - 15.000 Kč
15. 02. 2022 - 15.000 Kč
15. 03. 2022 - 15.000 Kč
15. 04. 2022 - 15.000 Kč
15. 05. 2022 - 15.000 Kč
15. 06. 2022 - 15.000 Kč
15. 07. 2022 - 15.000 Kč
15. 08. 2022 - 15.000 Kč
15. 09. 2022 - 15.000 Kč
15. 10. 2022 - 10.000 Kč
15. 11. 2022 - 10.000 Kč
15. 12. 2022 - 10.000 Kč
15. 01. 2023 - 10.000 Kč
15. 02. 2023 - 5.000 Kč
180.000 Kč
Pokud by se v čase splátek podařilo vymoci výše uvedenou částku od firmy VONEŠ s.r.o, celá
zbývající částka by byla uhrazena ihned.
SV se na město Tišnov obrací s vědomím, že město Tišnov vlastní 115/140 celku, neboli 11
bytů + nebytový prostor jsou v majetku města Tišnova, 2 byty jsou v osobním vlastnictví.
Měsíce, které se promeškaly díky firmě VONEŠ s.r.o, již chyběly pro nátěr fasády, kde se SV
díky rychle nastupujícímu zimnímu počasí rozhodlo práce přesunout na jaro roku 2022,
stejně tak ležatou kanalizaci. V lednu 2022 bude SV jednat s Komerční bankou o Dodatku č. 2
ke Smlouvě o úvěru, týkajícího se posunutí termínu ukončení realizace, který je nyní 31. 1.
2022.
Rada města Tišnova konaná dne 24. 11. 2021 doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova
schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 180.000 Kč SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v
Tišnově se sídlem Kostelní 910, 666 01 Tišnov, IČ: 26285428.

Smlouva o zápůjčce
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zák. č. 89/2012 Sb. § 2390 a násl. občanského
zákoníku, v platném znění:

Město Tišnov
se sídlem Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
(dále jen „zapůjčitel“)
na straně jedné
a
Společenství vlastníků č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově
se sídlem Kostelní 910, 666 01 Tišnov
zastoupené: Kateřinou Smetanovou, předsedkyní SV
PaeDr. Helenou Tocháčkovou, členem výboru SV
IČ: 26285428
(dále jen „vydlužitel“)
na straně druhé
I.
Zapůjčitel na základě této smlouvy přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc, a to peněžitou zápůjčku částku ve výši 180.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých), aby ji vydlužitel užil
k doplacení faktury č. 2202022 ze dne 9. 11. 2021, kde dodavatelem je firma FALTON, spol. s.r.o., se
sídlem Langrova 43, 627 00 Brno, odběratelem vydlužitel.
Jedná se o fakturu za práce provedené dle SOD ze dne 16. 8. 2021, na Rekonstrukci společných prostor
BD Kostelní 910 a nám. Míru 911 v Tišnově – Střecha a související klempířské práce.
II.
Zapůjčitel na základě této smlouvy prohlašuje, že po vydlužiteli nebude požadovat úroky.
III.
Vydlužitel se touto smlouvou zavazuje uhradit zapůjčiteli peněžitou zápůjčku ve výši 180.000 Kč (slovy:
jedno sto osmdesát tisíc korun českých) v následujících čtrnácti měsíčních splátkách dle rozpisu
splátkového kalendáře splatných vždy k patnáctému dni daného kalendářního měsíce, počínaje měsícem
lednem 2022 do úplného zaplacení. Peněžitá zápůjčka je splatná u zapůjčitele Města Tišnova, nám. Míru
111, 666 01 Tišnov na č.ú. 19-1425641/0100.

Splátkový kalendář:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Splátka
Celkem

15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
180.000 Kč

datum splatnosti: 15. 1. 2022
datum splatnosti: 15. 2. 2022
datum splatnosti: 15. 3. 2022
datum splatnosti: 15. 4. 2022
datum splatnosti: 15. 5. 2022
datum splatnosti: 15. 6. 2022
datum splatnosti: 15. 7. 2022
datum splatnosti: 15. 8. 2022
datum splatnosti: 15. 9. 2022
datum splatnosti: 15. 10. 2022
datum splatnosti: 15. 11. 2022
datum splatnosti: 15. 12. 2022
datum splatnosti: 15. 1. 2023
datum splatnosti: 15. 2. 2023

IV.
Tato smlouva se uzavírá na dobu do 15. 2. 2023 kdy je splatná celá peněžitá zápůjčka.
V.
Předčasné vrácení peněžité zápůjčky je možné.
VI.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zapůjčitel a jeden vydlužitel.
Tato smlouva může být měněna pouze dohodou zapůjčitele a vypůjčitele, a to písemnými dodatky
podepsanými oběma stranami.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Zastupitelstva města Tišnova č., konaného dne
13. 12. 2021, usnesením č.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Tišnově dne ........................

V Tišnově dne ........................

Zapůjčitel:

Vydlužitel:

