
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000407-2020-RAF

Materiál k projednání Zařazen na: 11. 6. 2020

Dodatek č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW 
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě předchozího písemného požadavku města na změnu v obsahu zajištění výše uvedeného úvěru 
v souvislosti se zájmem Královéhradeckého kraje o koupi stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je 
stavba čp. 840 (Léčebna zrakových vad) v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (uvedená stavební parcela i 
stavba jsou zatíženy zástavním právem zřízeným ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové 
banky, a.s. - dále jen "ČMZRB, a.s." - v souladu se Smlouvou o zřízení zástavního práva číslo 
2005-4451-N1 ze dne 25.09.2006) doručil tento bankovní ústav městu, v reakci na zmíněný požadavek, 
výše uvedený návrh Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o zvýhodněném úvěru. Tímto dodatkem dochází k 
vyjmutí uvedených nemovitostí ze zajištění pohledávek banky, vyplývajících z výše uvedené úvěrové 
smlouvy (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). V 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích přísluší rozhodnutí a přijetí usnesení k zastavenému 
majetku v rámci uzavřeného úvěrového vztahu zastupitelstvu města. Vzhledem k uvedenému 
předkládáme zastupitelstvu města k projednání tento materiál.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020
Finančním výborem zastupitelstva města bude materiál projednán dne 9.6.2020.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. změnu v zajištění zvýhodněného úvěru číslo 2005-4451 - UW s Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou, a.s., spočívající ve vyjmutí části dosavadního předmětu zajištění, a 
to konkrétně
stavební parcely č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840 (Léčebna zrakových vad) v k. ú. 
Dvůr Králové nad Labem,

1.2. 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 Dodatek č. 2 Smlouvy o 
zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW (ES RAF/FIN-2019/849-D-2) uzavřené s 
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem Jeruzalemská 964/4, 110 10 
Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku a souvisejících dokumentů.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Smlouva o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW

Příloha č. 2 - Dodatek č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2005-4451 - UW

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


