
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaneho komunálního dluhopisu a  
další dokumentace související s záměrem přefinancování dluhopisu 

 

 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky  

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Projednáno: ve 8. radě města dne 15.4.2014 
ve finančním výboru dne 16.4.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

  

I. Nové zněním emisních podmínek dle dokumentu v příloze č. 1 

II. Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě k nemovitostem dle dokumentu v příloze č. 2 
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III. Dodatek č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění dle dokumentu v příloze č. 3 

IV. Zněním nového sběrného dluhopisu dle dokumentu v příloze č. 4 

V. Příkazem emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů dle dok. v příloze č. 5 

 

VI. Zřízení zástavního práva k nemovitému majetku dle dokumentu v příloze č. 6  

 

VII. Vzdáním se zástavního práva a potvrzením  o zániku zástavního práva dle dokumentu  
             v příloze č. 7 

 

VIII. Dodatek č. 1 k úvěru reg. č. 40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF banky  
            dle dokumentu v příloze č. 8  

 

a   u k l á d á 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předmětnou smluvní dokumentaci 
uvedenou v přílohách č. 2 až č. 8 

 

                                                               Termín: 30. 6. 2014 
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Důvodová zpráva 

 

 
Všechny navrhované kroky vycházejí z předchozích dohod mezi SML a ČS a.s.  a zároveň     
většina těchto kroků  tak naplňuje usnesení ZM č. 148/2014 a 149/2014 ze dne 27. 2. 2014 a      
související dohody tj. : 

 

1. Směnečný program + vyjmutí nemovitosti URAN ze zástavní smlouvy 
( I.-VIII.) 

     

2. Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ( I.) 

 
 
Cílový stav 
 

změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu 
v následujících oblastech  :          
   

o - zapracování možnosti předčasného splacení/odkoupení dluhopisů dle   
rozhodnutí   emitenta. Tato změna prakticky umožňuje dluhopis přefinancovat, 
což znamená nejprve dluhopis zpětně odkoupit. Tento krok umožní realizovat 
schválený Záměr  přefinancování  komunálního dluhopisu dle usnesení ZM 
č.148/2014.  

 
o - zapracování možnosti zajištění komunálních dluhopisů a pohledávek 

z běžných účtu ve prospěch Směnečného programu  
 

o - změny v zajištění komunálního dluhopisu ve smyslu výměny jedné         
nemovitosti za jinou  
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Aktuální stav 

realizované kroky 

1. Schválení směnečného programu v ZM (27. 2. 2014) 
2. Podpis smlouvy o směnečném programu na základě usnesení ZM 149/2014 ze dne 

(10. 3. 2014) 
3. Schválení záměru přefinancování komunálního dluhopisu na základě usnesení ZM 

148/2014 ze dne  (27. 2. 2014)  
4. Dohoda s ČS o vyjmutí nemovitosti č.p. 108 v městské části Liberec III – Jeřáb na     

parcele č. 4097/2  (URAN) a nahrazení jinou nemovitostí v obdobné hodnotě (budova 
ZUŠ ve Frýdlantské ulici. (podzim 2013) 

5. Dohoda s PPF bankou o předčasném ukončení smlouvy o KTK úvěru, tak aby mohla 
být zastavená nemovitost použita jako náhrada za ze zajištění vyňatou  nemovitost 
URAN 

6. Schůze držitelů dluhopisů, která měla odsouhlasit požadované změny emisních     
podmínek včetně změny v zajištění (14. 4. 2014) 

 

Navrhované dokumenty k zajištění cílového stavu   

I.  Změna Emisních podmínek dluhopisu – dokumenty v Příloze č.1 

Nové znění emisních podmínek – popis změn  

článek 3.2.1. Zjištění Dluhopisů, v tabulce na str. 4 resp. 5 pod písmeno (A) se vymazává ne-
movitost URAN a nově se do zajištění vkládá nemovitost ZUŠ  

článek 4. Negativní závazek, znění článku je rozšířeno o písmeno (e), což umožnuje zastavení 
dluhopisů a pohledávek z bankovních účtů ve prospěch směnečného programu  

článek 6. Splacení a odkoupení, - tento bod řeší možnost předčasného splacení dluhopisu 

v článku 6.1. se ruší ustanovení, že Emitent není oprávněn splatit Dluhopisy před dnem     
konečné splatnosti 

v článku 6.2. je nově ustanovení : EMITENT JE OPRÁVN ĚN NA ZÁKLAD Ě SVÉHO 
ROZHODNUTÍ …..DLUHOPISY P ŘEDČASNĚ SPLATIT…  

a nové ustanovení o prémii za předčasné splacení dluhopisu ve výši 0,3% . za období ode Dne 
předčasné splatnosti dluhopisů do 16.7.2025 – nominálně se jedná o částku cca 42 mil. Kč 

 

II.  Dodatek č.1 o zřízení zástavního práva k nemovitostem (dokument v příloze č.2) 

Jedná se o změnu ve stávající zástavní smlouvě, kdy se v článku I, bod 1.  vypouští ze       
seznamu zastavených nemovitostí  budova tzv. URAN i s pozemkem 
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III.  Dodatek č.1 ke smlouvě s agentem pro zajištění (dokument v příloze č.3) 

 vedle technických změn vyvolaných novým občanským zákoníkem se mění v příloze A – ze 
seznamu zajištění je vyňata nemovitost URAN a nově zařazena nemovitost budova ZUŠ 

IV.  Nové znění sběrného dluhopisu (dokument v příloze č.4) 

ze seznamu  zajištění je vyňata nemovitost URAN a nově zařazena nemovitost    budova 
ZUŠ 

V. Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů (v příloze č.5) 

Dokument, který bude po případném předčasném splacení Dluhopisů doručen na Centrální 
depozitář cenných papíru, aby byla emise zrušena. Datum bude uveden aktuální. 

VI.  Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku+Návrh na vklad  
(dokumenty v příloze č.6 )  

Zástava nemovitosti budovy ZUŠ  

VII.  Vzdání se zástavního práva a potvrzením  o zániku zástavního (dokument v pří-
loze č.7) 

Potvrzení potřebné k výmazu zástavního práva k budově URAN pro předložení na Katastrální 
úřad 

VIII.  Dodatek č.1 k úvěru reg. č.40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF 
banky (dokument v příloze č.8) 

Předčasné splacení je nutné z důvodu vyvázání zástavního práva k nemovitosti zajišťující  
úvěr PPF banky, neboť tato nemovitost bude použita jako adekvátní náhrada pro zajištění na 
místo nemovitosti URAN. Splatnost se zkracuje pouze o jeden měsíc. 

 

IX.  Mandátní dopis –HSBC(dokument v příloze č.9) 
 

Dokument, kterým se pověřuje HSBC k zajištění emise nového cenného papíru včetně jeho 
umístnění na trhu a zajištění ošetření měnového rizika. Souhrn podmínek emise, které byly  
rovněž součástí v ZM odsouhlaseného Záměru přefinancování komunálního dluhopisu, je 
uveden příloze dokumentu.  Stručný přehled podmínek : 

Jistina 80-100 tis. EUR Doba splatnosti 10-12 let Úrok 3-4% p.a. Odměna 1% 

Velmi důležité je zejména ustanovení bod 7.4., který řeší    situaci  odstoupení od tohoto 
dopisu, což je v komerční sféře, kde se HSBC pohybuje naprosto standardní podmínka, 
na které HSBC trvá,  kdy v případě odstoupení hradí  odstoupivší strana protistraně 
prokazatelně vynaložené náklady.  
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Pozn. Předložené dokumenty pod č. I. – VII. byly zpracovány právní kanceláří White & Case.     
Materiál pod č. VIII zpracovala PPF banka a materiál pod č. IX zpracovala banka HSBC  

 

 

Doporučení odboru 

Navrhované dokumenty umožní dosáhnou cílového stavu tj. realizovat směnečný program, 
vyvázat neoprávněně zastavenou nemovitost a pokračovat v realizaci záměru přefinancování 
dluhopisu. Z ekonomického pohledu se jedná o úspory cca 300 mil. Kč, což pro připomenutí 
dokumentuje tabulka v příloze č.10. Vedle této úspory se město vyjmutím nemovitosti URAN 
ze zajištění vyhne potencionálnímu zaplacení pokuty ve výši cca 18 mil. Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem OE doporučuje realizovat navržené kroky dle   
důvodové zprávy a navrženého usnesení a realizovat tak i další kroky schváleného Záměru        
přefinancování dluhopisu dle usnesení ZM 148/2014. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1  Nové Emisní podmínky dluhopisu 

Příloha č. 2  Dodatek č. 1 o zřízení zástavního práva k nemovitostem  

Příloha č. 3  Dodatek č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění  

Příloha č. 4  Nové znění sběrného dluhopisu  

Příloha č. 5  Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů  

Příloha č. 6  Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku+Návrh na vklad    

Příloha č. 7  Vzdání se zástavního práva a potvrzení  o zániku zástavního práva 

Příloha č. 8  Dodatek č. 1 k úvěru reg. č.40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPFB 

Příloha č. 9  Mandátní dopis 

Příloha č.10 Porovnání nákladů na stávající dluhopis s novým CP 

 

 










































































































































































































