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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 (posílení 
kontokorentního rámce)

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě materiálu, ohledně krátkodobého posílení zdrojů pro peněžní toky města obsahujícího 
zároveň i výčet východisek pro záměr tohoto posílení zdrojů, předloženého k projednání na zasedání 
zastupitelstva města konané dne 26.09.2019 byl usnesením tohoto orgánu města uložen úkol vedoucímu 
odboru RAF projednat s financujícím bankovním ústavem (Československá obchodní banka, a.s.) časově 
omezené navýšení stávajícího rámce kontokorentních úvěrů (minimálně v rozsahu navrhované vyčíslené 
hodnoty vypořádání vzájemných nároků mezi městem Dvůr Králové nad Labem jako vlastníkem 
městské kanalizace, společností EVORADO IMPORT, a.s. jako vlastníkem čistírny odpadních vod /dále 
jen „ČOV“/ a společností LITAVE s.r.o. jako provozovatelem ČOV - v době předložení tohoto materiálu 
se jednalo o částku ve výši více jak 38 mil. Kč) na zabezpečení pokrytí zvýšené náročnosti na rozsah 
peněžních toků města, a to i v návaznosti na pokrytí závazků vyplývajících z výše uvedeného vyrovnání. 
Na základě výše popsaných skutečností byl uvedený záměr projednán s jmenovaným peněžním ústavem. 
Z těchto projednání, navržených možností, předloženého požadavku města a ze schvalovacího 
bankovního procesu vzešel návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 obsahující posílení 
kontokorentního rámce ze stávající výše 35 mil. Kč na novou hodnotu 80 mil. Kč. Vše na časově 
omezené období od 11.11.2019 do 29.9.2020. Návrh uvedeného smluvního dodatku č. 1 nyní 
předkládáme zastupitelstvu města k projednání, a to vzhledem k tomu, že se jedná o dodatek k úvěrové 
smlouvě.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 30. 10. 2019
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi v důvodové zprávě byl již dříve (25.09.2019) projednán ve 
finančním výboru zastupitelstva města materiál týkající se celé této problematiky posílení cizích zdrojů v 
rozpočtu města. Předkládaný materiál je konkretizací výstupu tohoto procesu.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Následné případné schválení tohoto smluvního dokumentu ze strany zastupitelstva města ovlivní oblast 
financování v rozpočtu města - přesněji možnost rozsahu použitelných cizích zdrojů na doplnění do 
rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. posílení kontokorentního rámce obsaženého ve Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 s 
Československou obchodní bankou, a.s. na 80 mil. Kč pro období od 11.11.2019 do 
29.09.2020,

1.2. v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
úvěru č. 0010/18/5648 (ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-1) s Československou obchodní 
bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a pověřuje starostu města 
podpisem tohoto dodatku



2. ukládá

vedoucímu RAF

2.1. předložit starostovi města k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648 
(ES č. RAF/FIN-2018/0230-D-1) v souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení

Termín: 8. 11. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0010/18/5648

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


