
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa bank a.s., IČ: 471 16 102  

 

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 10. radě města konané dne 21.5.2013 

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 Smlouvy o kontokorentním úvěru s bankou Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se síd-
lem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, dle níž bude tato banka poskytovat  Statutárnímu  
městu  Liberec  kontokorentní úvěr až do limitu 30 000 000 Kč  
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a   u k l á d á 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat Smlouvu o kon-
tokorentním úvěru s Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Pra-
ha 8 
 
 
 
                                                                                                              Termín: neprodleně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

Důvodová zpráva 

 

Statutární město Liberec aktuálně využívá kontokorentní úvěr poskytovaný  Českou 
spořitelnou, a. s. a to do  výše 40 000 000,- Kč. KTK úvěr je úročen úrokovou sazbou PRI-
BOR + 1,9% p.a. , bez zajištění , konečná splatnost je 28.2.2014. 

Vlivem výrazného výpadku kapitálových příjmů z prodeje nemovitého resp. fi-
nančního majetku v roce 2013 je reálně ohrožena platební schopnost SML. Již tak napja-
té cash flow by bylo bez provedených opatření dále neudržitelné. Vedle nezbytného snížení 
výdajové stránky rozpočtu (RO č.3)  je nezbytné zajistit plynulý tok hotovostí na účtech města 
tak, aby byl eliminován vliv časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a potřebnými 
výdaji.  Situace bude velmi napjatá zejména na začátku 2. pololetí , kdy bude potřeba splatit 
celý RVG úvěr u VÚB . Bohužel tento úvěr byl v minulých letech použit i jako vlastní zdroje, 
byť prioritně byl určen na předfinancování a jeho splacení mělo být uskutečněno z došlých 
prostředků z proplácených dotací. Nesplacená jistina bude činit cca 50 mil. Kč a na tuto 
částku po výpadku kapitálových příjmů SML nemá dostatek prostředků. Aby město předešlo 
jakým–koli problémům s úhradou nejen tohoto závazku musí být připraveno finanční 
krytí . Účelem kontokorentního úvěru při finančním hospodaření města není zvýšit příjmovou 
stránku rozpočtu, ale stabilizovat ji. Jde o určitou pojistku naší platební schopnosti v situaci, 
kdy vzniká nesoulad mezi plánovaným vývojem příjmů města a nutností hradit výdaje. Pokud 
není k dispozici výhodnější varianta krátkodobého financování, má město možnost využít 
tohoto zdroje. Předpokládané roční finanční náklady za stávajících základních úrokových sa-
zeb (PRIBOR) a dle s bankou odsouhlaseného výhledu čerpání (Příloha č.2) nepřekročí 1mil. 
Kč. 

 

Po neúspěšném jednání s VÚB o možnosti prolongace alespoň části splatného úvěru , SML 
vstoupilo do jednání s dalšími bankovními domy o možnostech poskytnutí úvěru. Celkem 
bylo takto osloveno 9 bank (ČS, KB, ČSOB, UniCreditBank, Raiffaisen bank, Sberbank 
(dříve Volksbank), Oberbank, Equa bank a PPF banka)  

Kromě posledních dvou všechny banky odmítly jakoukoli formu poskytnutí úvěru a to ani při 
100% zajištěním nemovitostmi.  

Základní parametry nabízeného financování od společnosti Equa bank a.s. 

Výše limitu úvěru : 30 000 000,- Kč 

Typ úvěru : kontokorentní úv ěr 

Čerpání : neúčelové opakovaně do výše limitu   

Splatnost : jeden rok od podpisu smlouvy 

Úroková sazba : pohyblivá ( 1MPRIBOR + 4,70% p.a.) 

Poplatek za rezervaci zdrojů : 0,3% p.a 

Poplatek za zpracování : 0-Kč 

Způsob zajištění : bez zajištění 
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Další podmínky : 

 

První načerpání úvěru bude podmíněno předložením Oznámení o výsledku administrativní 
kontroly LB/1139/IS/A/02 - Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

 

Zhodnocení základních parametrů nabízeného financování : 

 

- Cena (sazba) 

Úroková sazba je pohyblivá a tak SML může profitovat z historicky nejnižších referenčních 
sazeb. V horizontu 1 roku není očekáván výrazný nárůst základních sazeb. Pevná odchylka 
4,70% p.a. odpovídá aktuální situaci na peněžním trhu a ekonomické situaci SML a součas-
nému angažování Equa bank, kde je její angažmá  již více než 100 mil. Kč a je bez zajištění. 
Rovněž i na základě desítek proběhlých jednání s finančními institucemi, lze tuto odchylku 
hodnotit jako dobrou. Poplatek za rezervaci zdrojů Jednorázový poplatek je ve výši 0,3% 
z výše limitu, což je obvyklá výše na našem bankovním trhu.  

 

- Čerpání  

Odkládací podmínky jsou standardní a neobsahují žádné ustanovení, které by nebylo typické 
pro tento typ úvěru. Účel úvěru není definován. 

  

- Výše úvěru, způsob čerpání, doba čerpání  

Odpovídá požadavkům  na profinancování všech stávajících i plánovaných výdajů a odpovídá 
i z hlediska peněžních toků a maximální výše čerpání, která by měla být dosažena je vyjjí-
mečně. Reálně se předpokládá čerpání kolem 50% limitu úvěru. 

- Zajištění  

Bez zajištění 

 

Úplné znění úvěrové smlouvy je přílohou materiálu. Tyto smlouvy dle OE a OP neobsahují 
žádné nestandardní ani neobvyklá ujednání. 

Na základě celkového posouzení podmínek poskytovaného financování, OE doporučuje úvěr 
realizovat. 

 

Příloha:   1) Smlouva o kontokorentním úvěru   

2) Kalkulace čerpání 

 

 
 
 
 
 














