
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012   

 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku  

odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku  

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku  

Projednáno: v 12. radě města konané dne 18.6.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. 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     

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 
s Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 
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a   u k l á d á 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank a.s., IČ: 
471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 
 
 
 
                                                                                                              Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Na základě usnesení ZM č.9 ze dne  25. 10. 2012 SML uzavřelo dne 26.11.2012 se            
společností Equa bank a.s. Smlouvu o revolvingovém úvěru reg.č. 077/2012. 

Jako jednu z odkládací podmínek čerpání  se SML zavázalo  doručit bance před čerpáním 
úvěru    zástavní smlouvu reg. č.077/2012.1 s vyznačenou doložkou příslušného katastrálního 
úřadu o povolení vkladu zástavního práva. 

SML do dnešního dne nemohlo tuto podmínku splnit Jediným důvodem nesplnění této    
podmínky je skutečnost, že SML  neobdrželo od MF souhlas se zřízením zástavního práva na 
objekt zástavy-objekt Tipsportarény. (souhlas vyplývá z dotačních podmínek MF).  Žádost na 
MF byla odeslána již 9. 10. 2012.  Tento stav NEUMOŽŇOVAL  městu revolvingový úvěr, 
tak jak byl vysoutěžen a tak jak byla podepsána úvěrová smlouva ČERPAT 

Na základě schválení v ZM , SML uzavřelo dne 28.2.2013 dodatek č.2 ke smlouvě o revol-
vingovém úvěru, ve kterém tuto situaci smluvně upravuje. Konkrétně  banka umožnila čerpat 
částku 75 mil. Kč bez zajištění a to pouze na předfinancování projektu Městské lázně.  

Jelikož ani nyní banka, stejně jako SML, nevidí reálnou šanci, že svolení MF v brzké době 
vydá, je banka ochotna poskytnout další část revolvingového  úvěru   dočasně bez zajištění.  

Dne 11.6.2013 Equa bank, po schválení interními orgány banky, poslala návrh  podmínek, 
Z dodatku ke smlouvě vyplývá, že dochází k navýšení limitu o 5 mil. Kč tedy na částku 80 
mil. K č bez zajištění a úvěr může být čerpán i na další projekty než jenom „lázně“. 

Všechny ostatní podmínky úvěrové smlouvy zůstávají v platnosti. 

V celé záležitosti je potřeba brát zřetel na to, že původní úvěr byl vysoutěžen v rámci jednací-
ho řízení bez uveřejnění  a tak provedené změny by neměly být v rozporu se zákonem o ve-
řejných  zakázkách. 

Odbor ekonomiky a odpor právní jsou přesvědčeny, že se o porušení zákona nejedná a to 
zejména z následujících důvodu: 

Změny, které dodatek postihuje, jsou  vyvolány objektivními potřebami zadavatele nikoli  
dodavatele.  

Dodavatel se přistoupením na změnu podmínek dostává do zjevně horší pozice, než 
v původní smlouvě, která žádné čerpání bez zajištění nepřipouštěla.  

Současně se jedná se o změnu pouze přechodnou, protože pokud se podaří povolení na      
zástavu nemovitosti získat tak původní smlouva zůstává v platnosti. Je tedy zřejmé, že uza-
vření   Dodatku č. 3 neodporuje zákonu o veřejných zakázkách, neboť nedochází k rozšíření 
předmětu veřejné zakázky a zároveň nedochází ke změně základních parametrů nabíd-
ky. Tj. úroková sazba ani celková vyše úvěru se nemění a tedy se nemění ani celková nabíd-
ková cena.   

Uzavřením dodatku se tak nemění ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch dodavatele 
(banky), ba naopak poskytnutí úvěru, byť částečné, bez zajištění zvyšuje i dle pravidel ČNB 
jednoznačně riziko banky.    

Z výše uvedených důvodů  OE uzavření dodatku doporučuje. 

Znění dodatkhu je přílohou tohoto materiálu. 

Příloha – Dodatek č.3 










