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jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 
  
 

dne: bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

16. 9. 2019 

Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z.s 

 

1. 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO MmÚ 

Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora  

v Radě města dne 29. 7. 2019 usnesením č. 470/20R/19 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ 

Michal Livora, předseda Tenis club Ústí nad Labem, z.s. 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí úročené zápůjčky spolku Tenis club Ústí nad Labem, z.s.,  

IČ: 183 80 514, na dofinancování stavby tenisové haly, ve výši 4 200 tis. za 

následujících podmínek: 

a) poskytnutí zápůjčky do 30 dnů od podpisu smlouvy 

b) splatnost zápůjčky do 31. 12. 2029 

c) výše úrokové sazby 3,00 % p.a. 

d) splatnost úroků ke dni 31. 12. 2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Na město Ústí nad Labem se obrátil předseda spolku Tenis club Ústí nad Labem, 

z.s., IČ 183 80 514, s žádostí o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 4,2 mil. Kč. 

Uvedené finanční prostředky mají sloužit k dofinancování výstavby nové tenisové 

haly, na jejíž realizaci obdržel uvedený spolek ze strany Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR rozhodnutí o předběžném navržení k financování ze 

státního rozpočtu ČR v rámci výzvy V3 Sport, investice 2019/2020. 

Dle sdělení spolku Tenis club Ústí nad Labem, z.s. by měl ze strany MŠMT ČR 

obdržet dotaci ve výši 9,8 mil. Kč. 

S ohledem na dobu udržitelnosti projektu žádá spolek o splatnost bezúročné 

zápůjčky v délce 10 let, případně navrhuje splacení této zápůjčky formou převodu 

vlastnického práva k předmětné tenisové hale. 

Nová tenisová hala má být vybudována v areálu tenisového klubu, který se nachází v 

městské části Bukov (Masarykova třída u Zimního stadionu). Tento spolek má 

pronajat celý tenisový areál, tj. pozemky p. č. 422/1, 422/3 a 422/4 v k. ú. Klíše. 

Rada města 19. 12. 2018 odsouhlasila výstavbu předmětné tenisové haly na pozemku 

města (parc. č. 422/1 v k.ú. Klíše) usnesením č. 52/3R/18. 

Projektová dokumentace ke stavbě nové tenisové haly nepočítá s vybudováním 

zázemí pro tenisty (tj. 2 šatny, 2 sprchy, 2 WC, sklady, vstupní halu a chodbu, 

úklidovou místnost a technické zázemí). Tenis club předpokládá, že zázemí této haly 

bude provozováno ve stávajícím plně funkčním objektu (cca 200 m vzdáleného), 

který slouží jako zázemí pro hráče tenisu, se šatnami, recepcí, klubovnou a dalšími 

prostory nutnými k provozování tenisových dvorců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky 


