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ZPRÁVA:

Na základě předchozího pověření ze strany zastupitelstva města a následného doplnění a upřesnění 
rozsahu a specifikace investičních záměrů na léta 2021 až 2023 s vedením města bylo osloveno celkem 5 
významných peněžních ústavů s poptávkou na možnost investičního financování, a to v rozsahu až cca 
160 mil. Kč poskytnutí cizích zdrojů u budoucích možných významnějších investičních aktivit města. V 
souladu s uvedenou poptávkou předložily celkem 4 z 5 oslovených peněžních ústavů (Raiffeisenbank, 
a.s. sdělila, že v současné době financují pouze statutární města) své indikativní nabídky. Všechny z 
těchto peněžních ústavů, které předložily své nabídky prokázaly schopnost a zájem profinancovat 
významné budoucí investiční záměry, a to v rámci poptávaných parametrů. Souhrn jednotlivých nabídek 
na srovnatelné bázi je obsažen v přiložené tabulce (pozn. sazba 3M PRIBOR zůstala i k datu zpracování 
tohoto materiálu beze změny). Z důvodů, již výše uvedených, předkládáme nyní pro zastupitelstvo města 
tyto informace, které by následně měly sloužit k dalšímu rozhodnutí, zda město bude chtít přijmout a vzít 
na sebe závazek takto významného objemu cizích zdrojů. Lze konstatovat, že v závislosti na době 
splácení, rozsahu splátek, případného úrokového zatížení, a tedy i vlivu na každoroční rozpočtovaná 
vydání to je akceptovatelné i z hlediska vlivu na zatížení budoucích peněžních toků města. Původní 
předpokládaný předmět úvěru (souhrn budoucích možných investičních akcí, který je konkrétně uveden 
v účelu úvěru u dvou z předložených nabídek) pro sestavení indikativních nabídek vycházel z 
poskytnutých informací v době tvorby poptávkového dopisu. Forma indikativní nabídky pak byla 
zvolena zejména z důvodu průzkumu trhu s důrazem na schopnost a rozsah nabídky, jak z hlediska 
předmětů úvěrování, tak i možností poskytnutí celkového objemu cizích zdrojů. Na základě dalších 
provedených jednání s vedením města a projednání materiálu k této problematice v radě města se jako 
nejvhodnější pro další jednání s peněžními ústavy jeví poptat úvěrové prostředky, pro nabídku již 
konkrétně zpracované úvěrové smlouvy, a to s co nejobecnějším vymezením účelu, např. jako úvěr na 
financování a refinancování záměrů pro léta 2021 až 2023 obsažených v akčním plánu města (tj. např. na 
následující akce: výměna chladícího zařízení v objektu zimního stadionu, rekonstrukce rekreačního 
bazénu koupaliště, rekonstrukce budovy v Komenského ulici č.p. 795, vybudování cyklostezky v úseku 
Stanovice - Žireč). Dále projekty zaměřené na revitalizaci ulic (tj. např. Erbenova ulice, ulice Karolíny 
Světlé) nebo projekty zaměřené na školskou nebo kulturní infrastrukturu (např. revitalizace jídelny ve 
Školní ulici). Tomuto záměru, pokud jde o účel úvěru, tj. jeho obecné vymezení, již dnes v podstatě 
vyhovují zejména předložené indikativní nabídky z ČSOB, a.s. a Komerční banky, a.s. V návaznosti na 
vše výše uvedené, tedy další jednání s bankami směřovat tak, aby tento rámec cizích prostředků umožnil 
jejich, pokud možno, co nejširší variabilitu použití dle připravenosti zahájit příslušné akce ve výše 
uvedeném časovém období. Lze konstatovat, že provedení předložení indikativních nabídek již prakticky 
připravilo prostor pro další navazující krok, a to tvorbu konkrétního úvěrového dokumentu (smlouvy), 
od již dříve oslovených bank, s vymezením předmětu úvěru ve výše popsaných dimenzích. Vzhledem k 
tomu že se jedná o možné úvěrové prostředky je konečné rozhodnutí pouze v kompetenci zastupitelstva 
města. I v návaznosti na předchozí učiněné kroky je předpoklad, že případné rozhodnutí o následném 
výběru konkrétního peněžního ústavu dle předložených návrhů smluvních úvěrových dokumentů by 
mohlo proběhnout v rámci konání červnového zasedání zastupitelstva města.

Vzhledem k přesunutí původně stanoveného termínu zasedání zastupitelstva města bylo se všemi 
peněžními ústavy, které své nabídky předložily, projednáno prodloužení platnosti předložených 
indikativních nabídek v návaznosti na stanovený nový termín zasedání. 



PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 10. 3. 2021
Materiál bude zároveň projednán i finančním výborem zastupitelstva města dne 8.4.2021.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Přijetí navrhovaného usnesení ve svých důsledcích ovlivní vztahy v rozpočtu města především v části 
financování, a to zejména v letech 2022 a 2023 přeneseně pak i v letech následujících. Tyto dopady jsou 
v současnosti již obecně nastíněny i v navrhovaném Střednědobém výhledu rozpočtu města na období 
2022-2023 a budou následně zahrnuty zejména v souvislosti s tvorbou rozpočtu města na rok 2022 i v 
dalších aktualizacích Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta budoucí.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ukládá

vedoucímu RAF

1.1. v souladu s předloženými informacemi k možnostem financování významných 
investičních akcí na léta 2021 až 2023 pokračovat v jednáních s peněžnimi ústavy, které 
předložily své indikativní nabídky a oslovit je s poptávkou na předložení závazné nabídky 
úvěrového financování. 

Termín: 31. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Srovnávací tabulka indikativních nabídek

Příloha č. 2 - Indikativní nabídka ČSOB, a.s

Příloha č. 3 - Indikativní nabídka UniCredit Bank, a.s

Příloha č. 4 - Indikativní nabídka Komerční banka, a.s

Příloha č. 5 - Indikativní nabídka Česká spořitelna, a.s

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


