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Změna formy bankovních účtů pro operace s prostředky 
souvisejícími s poskytovanými úvěry u Českomoravské záruční a 
rozvojové banky, a.s.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě došlé informace z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen "ČMZRB, a.s.") 
probíhá postupně proces rušení stávajících běžných účtů pro klienty a jejich nahrazení tzv. účty 
vypořádacími (viz. přiložený soubor s celým obsahem této informace z ČMZRB, a.s.), vše zmíněné se 
děje v souvislosti s úpravami příslušných právních norem v oblasti bankovnictví. V návaznosti na výše 
uvedené skutečnosti předkládáme zastupitelstvu města tento materiál k projednání vzhledem k tomu, že 
se jedná o problematiku související s úvěrovou angažovaností města. Město Dvůr Králové nad Labem 
má z roku 2006 od ČMZRB, a.s. poskytnutý tzv. "zvýhodněný úvěr" na výstavbu vodovodu v městské 
části Lipnice. Splácení tohoto úvěru skončí v roce 2021.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019
Materiál bude zároveň i projednán ve Finančním výboru zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 
a to dne 25.09.2019. 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 41 v rámci pol. 8124, kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Splácení úvěrů v rámci rozpočtu města je součástí tzv. oblasti financování a v tomto případě jsou splátky 
konkrétně zahrnuty do obsahu souhrnné položky 8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků (k 30. 06. 2019 činil zůstatek tohoto úvěru necelých 2,5 mil. Kč). Tzv. "schvalovací doložky" 
budou na příslušné dokumenty připojeny otiskem příslušného razítka až v návaznosti na jejich 
projednání zastupitelstvem města.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. informaci pro klienty od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. týkající se změny 
formy bankovních účtů pro operace s prostředky souvisejícími s poskytovanými úvěry od 
této banky a s tím souvisejícím provedením příslušných změn v jednotlivých uzavřených 
smluvních dokumentech,

2. schvaluje

2.1. v návaznosti na bod 1.1. tohoto usnesení a v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dohodu o zrušení běžného 
účtu č. 5558500103/4300 (ES RAF/FIN-2019/0848) a Dodatek č. 1 Smlouvy o 
zvýhodněném úvěru číslo 20054451 - UW (ES RAF/FIN-2019/0849) uzavřené s 
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem Jeruzalemská 964/4, 110 10 
Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1 - Informace pro klienty ČMZRB, a.s.

Příloha č. 2 - Dohoda o zrušení běžného účtu č. 5558500103/4300

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 20054451 - UW

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


