
 

 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 
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věc : 

 

Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s – žádost o prominutí vyměřené smluvní pokuty 

 

 

 

důvod předložení: 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

  Pavlína Veselá,  referentka OKSS 

  Ing. Martin Kohl vedoucí OKSS 
 

 

 

předkládá: 

 Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora 

 

 

projednáno: 
 

  Právní odbor – oddělení právní 

 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1. prominutí vyměřené smluvní pokuty ve výši 33.000,- Kč uložené 

Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 jako vydlužiteli 

zápůjčky peněz za pozdní úhradu po splatnosti zápůjčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva: 
 

     Dne 6. 2. 2019 byla 1. náměstkyni primátora Ing. Věře Nechybové spisovou 

službou doručena žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením půjčky 

Basketbalového klubu Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714. 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 21. 6. 2017, usnesením č. 449/17 schválilo 

poskytnutí bezúročné zápůjčky Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 

66 714 ve výši 1 500 tis. Kč na zajištění předfinancování přeshraničního projektu SN – 

CZ 2020 – „Basketball als Brücke für die Jugend in der Euroregion Elbe/Labe – 

Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe“. 

„Smlouva o zápůjčce peněz“ (SML 1020061) byla uzavřena dne 3. 7. 2017  

se splatností do 31. 12. 2018. 

Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. k datu splatnosti „Zápůjčky“ uhradil částku  

ve výši 1 300 tis. Kč (připsáno na účet Statutárního města Ústí nad Labem  

dne 31. 12. 2018). 

Dlužná částka ve výši 200.000,- Kč byla připsána na účet Statutárního města Ústí 

nad Labem dne 22. 1. 2019. 

Na základě těchto skutečností a uzavřené smlouvy SML 1020061, čl. III odst. 3.,  

byla Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z. s. vyměřena smluvní pokuta  

za prodlení s vrácením zápůjčky 22 dní po termínu ve výši 33.000,- Kč. 

Článek III, odst. 3: 

V případě, že vydlužitel bude v prodlení s vrácením zápůjčky dle čl. II odst. 2., zavazuje  

se zapůjčiteli uhradit za každý byť i započatý den prodlení 0,1 % z výše zápůjčky. Vydlužitel  

se zavazuje takto vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. Výše pokuty bude zapůjčitelem 

vydlužiteli oznámena doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy  

a vydlužitel se zavazuje částku zaplatit do 15 dnů od jeho doručení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo zapůjčitele na vrácení zápůjčky. 

Důvodem pro pozdní úhradu částky ve výši 200.000,- Kč byla dle vyjádření 

Basketbalového klubu Ústí nad Labem z. s. pozdní úhrada finančních prostředků  

za strany vhlašovatele projektu Evropské unie. 

Tato skutečnost je uvedena i v podané žádosti a doložena korespondencí mezi 

poskytovatelem a příjemcem a také výpisem z běžného účtu příjemce o připsané platbě 

ze strany poskytovatele (EU). 

Přílohy: 

1. Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením půjčky 

2. Korespondence mezi garantem projektu (EU) a příjemcem (Basketbalový klub Ústí  nad 

Labem z. s.) 

3. Kopie výpisu z běžného účtu Basketbalového klubu Ústí nad Labem z. s. 

4. Kopie vystavené faktury smluvní pokuty 

 


