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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 17.09.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Uzavření Smlouvy o úvěru pro případ přechodného nedostatku
finančních prostředků
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva_úvěr

Příloha č. 1

úvěr nabídka
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
uzavření Smlouvy o úvěru na přechodný nedostatek finančních prostředků mezi
městem Tišnov a společností Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem v
Praze, dle přílohy č................ zápisu.
II.

ukládá
Radě města Tišnova v případě přechodného nedostatku finančních prostředků (z
důvodu nutného předfinancování některých projektů podpořených dotacemi)
před čerpáním úvěru přednostně použít finanční prostředky z účtu města č. 1152570210287/0100 a po obdržení dotací tyto finanční prostředky vrátit zpět na
tento účet.

Zpracováno dne 06.09.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města je předložena k projednání Smlouva o úvěru na přechodný nedostatek
finančních prostředků.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (04.09.2018
13:34)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Finanční prostředky města by měly být dle plánu upraveného rozpočtu k 31.12.2018 ve výši
cca 17 mil. Kč. a to s tím, že na provozních účtech by mělo být cca 10 mil. Kč a na „bytovém
účtu“ cca 7 mil. Kč.
K 30.6.2018 město hospodařilo s kladným rozdílem příjmů a výdajů ve výši 9,8 mil. Kč. Příjmy
jsou plněny na cca 51 % a výdaje na 39 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje jsou plněny na
cca 50 %, investiční na 21 % a budou probíhat převážně v 2. polovině roku. Stav finančních
prostředků na účtech k 30.6.2018 byl bez účtů fondů 73 mil. Kč.
V příjmech města je počítáno s dotací na projekt „Výzva 28“- Technická a komunikační
infrastruktura ve výši 8,8 mil. Kč. Tento projekt se musí v letošním roce profinancovat ve výši
14,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k opakování podání veřejné zakázky a dodavatel
není zatím vybrán, je jisté, že v případě realizace tohoto projektu, peníze z dotace město
v letošním roce neobdrží, ale až v příštím roce.
Dále bylo v příjmech města počítáno s dotací na projekt „Cyklostezka Subterra – koupaliště“
ve výši 11,3 mil. Kč a ve výdajích s částkou 16 mil. Kč. Akce byla vysoutěžena za nižší částku
(11,2 mil. Kč) a dotace bude ponížena na 7 mil. Kč. Předpokládá se, že část dotace (4-5 mil.
Kč) město obdrží v letošním roce až v prosinci, zbytek v příštím roce.
Vzhledem k výše uvedenému, je možné, že pokud se rozpočet bude jinak plnit dle plánu,
může dojít např. v závěru roku ke kolizi v toku peněz.
Z tohoto důvodu byla provedena poptávka na „Poskytnutí překlenovacího úvěru na
přechodný nedostatek finančních prostředků“.
Úvěr byl poptán s následujícími parametry:
- Výše: 10 mil. Kč
- Bez zajištění
- Čerpání: od podpisu smlouvy (9-10/2018) do 30.6.2019
- Splatnost: 31.12.2019
- Úroková sazba: 1M PRIBOR + pevná odchylka stanovená v %
- Čerpání: jednorázové nebo částečné – bez poplatků za rezervaci zdrojů a bez sankcí
za nečerpání nebo nedočerpání úvěru
- Možnost částečného nebo plného splacení úvěru kdykoli bez sankcí a poplatků
Bylo osloveno 5 peněžních ústavů a nabídku podala pouze Komerční banka, a.s.
s pohyblivou úrokovou sazbou 1 PRIBOR a pevnou odchylkou 0,08 % p.a. z jistiny úvěru.
Celková nabídková cena v Kč, tj. součet úrokových a neúrokových nákladů činí 179.866,67
Kč. Další variantou řešení případného momentálního nedostatku finančních prostředků je
možnost dočasně použít finanční prostředky z „bytového účtu“ – č. 115-2570210287/0100.
Řešení situace bylo projednáno ve finančním výboru, který doporučil ZM schválit uzavření
úvěrové smlouvy, ale v případě přechodného nedostatku finančních prostředků před
čerpáním úvěru přednostně čerpat finanční prostředky z „bytového účtu“ (č.ú. 1152570210287/0100) a po obdržení dotací tyto finanční prostředky vrátit zpět na „bytový
účet“ města.

