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5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití opčního práva pro 
prodloužení revolvingového úvěru      

 

 

Zpracoval: Ing. Jana Karbanová, Ing. Ladislava Pytlounová 

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231, 48 524 3234 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 vedoucí odboru Pavel Kaiser, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru 
ekonomiky      

Projednáno: v 10. radě města dne  17. 5. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
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záměr vypsat veřejnou zakázku „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU– uplatnění opčního práva“ formou jednacího 
řízení bez uveřejnění 
 

a   u k l á d á 
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
 
a) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřej-
né zakázky „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí 
dotovaných ze zdrojů EU – uplatnění opčního práva“. 
 
                                                                                                        Kontrolní termín: 6/2011 
 
b) předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek úvěrové smlouvy, který bude uzavřen 
s vítězem veřejné zakázky.  
 
                      Termín: 6/2011
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Důvodová zpráva 

 

Za účelem předfinancování investičních akcí dotovaných z větší části ze zdrojů Evrop-
ské unie byl usnesením zastupitelstva města č. 50/09 schválen záměr přijmout revolvingový 
úvěr – tj. investiční úvěr, který umožňuje opakované čerpání finančních prostředků do stano-
veného rámce. Vítězem výběrového řízení se v roce 2009 stala Všeobecná úverová banka, 
pobočka Praha a dne 31. 7. 2009 byla v souladu s usnesením zastupitelstva č. 120/09 pode-
psána úvěrová smlouva na období od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2011, s možností jejího prodloužení 
o dalších 24 měsíců („opce“) a úvěrovým rámcem 150 milionů Kč. 

 

Za pomoci tohoto úvěru bylo a je dosud realizováno sedmnáct investičních projektů - 
rekonstrukce přístupové komunikace H.Hanychov-Ještěd a do SAJ, realizace programu úspor 
energií v devíti libereckých mateřských a základních školách, sanace skládky Zlaté návrší, 
akce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Lidové sady – administrativní zajištění 
IPRM, stavební úpravy budovy a  parteru v základní škole Lesní, 1. a 2. etapa úprav lesních 
cest Zelené srdce, nákup cisternové automobilové stříkačky a další techniky v rámci programu 
systému odvracení nebezpečí.  

 

Věcně příslušné odbory Statutárního města Liberec vytvořily podmínky pro čerpání  
dalších zdrojů z Evropské unie i v následujících letech. Jde o možnost čerpání dotací na pro-
jekty v rámci programů realizace úspor spotřeby energií v dalších základních a mateřských 
školách, IPRM Rochlice a IPRM Lidové sady a případné další. 

  

Celkem bylo do 30. 4. 2011 čerpáno  255.531.661,40 Kč a splaceno 
173.105.020,97 Kč – zůstatek úvěru tedy činil 82.426.640,43 Kč. Splátky úvěru jsou prová-
děny průběžně, vzápětí po připsání dotace.   

 
Ukazuje se jako velmi praktické navázat na původní záměr města z roku 2009, pokra-

čovat v realizaci pečlivě vybraných investičních akcí a prodloužit stávající revolvingový úvěr 
do 31. 7. 2013 se stejným úvěrovým rámcem. Znamená to na základě vysoutěženého opčního 
práva, zakotveného v úvěrové smlouvě, zadat veřejnou zakázku v tzv. jednacím řízení bez 
uveřejnění - v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – 
tj. výzvou k jednání jednomu zájemci (bance, se kterou byla uzavřena původní smlouva).  

Podle dosavadních dvouletých zkušeností jsou podmínky čerpání prostředků úvěru a 
jednání se zástupci Všeobecné úverové banky bezproblémové a sjednaná úroková míra tohoto 
úvěru je pro město výhodná (1M PRIBOR+marže 0,85%, tj. při současných hodnotách sazby 
PRIBOR cca 1,85 % p.a.). 

 

 

  

 


