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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  18             dne 25.11.2020           ORR182001Z 
 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2021 pro 

SPOS MILEVSKO s.r.o. 

 

 

Právní rámec:           Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb.,  

                                 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

Předkladatel:            Michal Horek, místostarosta města                    ………………………… 

 

Zpracovatel:           Ing. Hana Pejřilová, vedoucí ORR 18.11.2020   ………..…….………… 

 

Vztah k rozpočtu:     Finanční prostředky určené na poskytnutí návratné finanční výpomoci 

          jsou navrhovány do rozpočtu města na kalendářní rok 2021 ve výši 

          8.400.000 Kč.  

                                  

Souhlas vedoucích zaměstnanců:   OF: Ing. Hana Jánová            ...……………………… 

                                           

 

1. Návrh usnesení 

 

Varianta č. 1 

Zastupitelstvo města Milevska 

 

schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2021 pro 

SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ: 26030756, ve výši 8.400.000 Kč dle přílohy P1. 

 

 

Varianta č. 2 

Zastupitelstvo města Milevska 

 

schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2021 pro 

SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ: 26030756, ve výši 8.150.000 Kč dle přílohy P2. 

 

 

2. Důvodová zpráva  

 

Dne 21.10.2020 byla Zastupitelstvu města Milevska předložena žádost společnosti SPOS 

MILEVSKO s.r.o. o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) ve výši 

8.400.000 Kč. Po následné diskuzi byl bod stažen z jednání a nyní je společností SPOS 

MILEVSKO s.r.o. předkládána žádost nová, doplněná o vyjádření jednatele společnosti, 

vyjádření dozorčí rady společnosti a předběžný plán hospodaření společnosti pro rok 2021. 
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Protože předložený předběžný plán hospodaření kalkuluje s plánovanými ztrátami ve výši 

8.400.000 Kč a 8.150.000 Kč, je také návrh usnesení variantní.  

  

 

Počet stran materiálu                                           2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):           4/19 

 

 

1. P1 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2021 ve 

výši 8.400.000 Kč 

2. P2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2021 ve 

výši 8.150.000 Kč 

3. P3 – Kopie původní žádosti o návratnou finanční výpomoc 

4. P4 – Kopie nové žádosti o návratnou finanční výpomoc včetně příloh: 

- Vyjádření jednatele společnosti 

- Vyjádření dozorčí rady společnosti 

- Předběžný plán hospodaření společnosti pro rok 2021 

 


