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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Zpracoval
Ilona Daňková
Datum projednání
Odbor
19.06.2017
v RM
finanční
Datum projednání
Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
26.06.2017
v ZM
Název materiálu
Smlouva o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 350 mil. Kč
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Rada města Trutnova
01.01
Návrh na usnesení RM d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 350 mil. Kč
s Komerční bankou a.s.
Zastupitelstvo města Trutnova
01.01
schvaluje
Návrh na usnesení ZM
uzavření smlouvy o úvěru na 350 mil. Kč s Komerční bankou a.s. dle předloženého návrhu.
Důvodová zpráva:
Z důvodu nutnosti zajištění financování plánovaných investičních akcí předkládáme návrh úvěrové
smlouvy. Za účelem získání nejvýhodnější nabídky bylo osloveno několik bank s požadavkem na
předložení návrhu na poskytnutí úvěru. Rada města Trutnova na svém jednání dne 09.05.2017 schválila
usnesením č. RM_2017_487/9 poskytovatele úvěru Komerční banku a.s., která předložila nejvýhodnější
nabídku.
Celková částka úvěru je 350 mil. Kč. Část těchto prostředků bude použita na splacení zůstatku
stávajícího investičního úvěru z roku 2008. Stav úvěrového účtu k 30.06.2017 bude 122,5 mil. Kč.
Základní parametry úvěru:
Účel:
1. rekonstrukce stávajícího areálu Na Nivách Trutnov, vybudování zázemí pro Středisko volného času
2. rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu v Trutnově
3. ostatní investiční projekty města
4. refinancování stávajícího dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s.
Výše úvěru:

350.000.000,00 Kč

Čerpání úvěru:

nejpozději do 31.12.2019

Splácení jistiny:

čtvrtletně, pravidelně 8.750.000,00 Kč
první splátka
31.03.2020
poslední splátka
31.12.2029

Splácení úroků:
Úroková sazba:

pravidelně čtvrtletně, vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
3M PRIBOR + pevná odchylka 0,19 % p. a. z jistiny úvěru

Zajištění úvěru:
bez zajištění
Poplatek za zpracování úvěru: bez poplatku
Poplatek za rezervaci zdrojů: bez poplatku

ZM _03
V dalších ujednáních v návrhu smlouvy se klient (město Trutnov) mimo jiné zavazuje, že hodnota ukazatele přebytek běžného rozpočtu/dluhová služba bude po celou dobu účinnosti smlouvy činit minimálně 1,2. Pro informaci uvádíme vývoj tohoto ukazatele v minulých letech:
2009
0,13

2010
0,47

2011
0,64

2012
1,40

2013
1,48

2014
3,13

2015
2,24

2016
3,18

Celý návrh úvěrové smlouvy včetně všeobecných podmínek a úvěrových podmínek (jsou nedílnou součástí smlouvy) je uveden v příloze.
Příloha
Výdaje jsou kryty rozpočtem --Kontrola materiálu právníkem
Datum:12.06.2017

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru Ing. Josef Gereg

