
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: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 mil. Kč u Equa bank - Dodatek č. 1               
a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru   

 

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: v 10.radě města dne  20. 5. 2014                                               
ve finančním výboru dne 21. 5. 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 
- prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. 088/2013 mezi SML a Equa bank 
uzavřené dne 17. 6. 2013,  podle níž bude Equa bank poskytovat statutárnímu městu Liberec 
kontokorentní úvěr až do limitu 30 000 000 Kč do 16. 6. 2015, a to formou Dodatku č. 1 
ke smlouvě 
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- změnu čísla běžného účtu kontokorentního úvěru 

 

a   u k l á d á 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě 

 

                                                                                                           Termín: 30. 5. 2014 
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Důvodová zpráva 

 

 

Statutární město Liberec využívá kontokorentní úvěr od června roku 
2013. Smlouva o kontokorentním úvěru s Equa bank, a. s. do výše 30 000 000,- 
Kč byla uzavřena v roce 2013 (usnesení č. 84/2013 z 5. ZM dne 30. 5. 2013) na 
období od 17. 6. 2013 do 16. 6. 2014. Navrhovaný dodatek č. 1 umožňuje pro-
dloužení čerpání tohoto úvěru do 16. 6. 2015 (upravuje se článek 5, odst. 5.1). 
Zároveň dochází ke změně úvodních ustanovení, protože banka změnila ban-
kovní systém určený na vedení běžných účtů za účelem zvýšení kvality posky-
tovaných služeb klientům a je nutné provést změnu čísel bankovních účtů. 
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny (kopie Smlouvy o kontoko-
rentním úvěru reg. č. 088/2013 je též přílohou tohoto materiálu). 

 

Účelem kontokorentního úvěru při finančním hospodaření města není 
zvýšit příjmovou stránku rozpočtu, ale stabilizovat tok hotovostí na účtech měs-
ta tak, aby byl eliminován vliv časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a 
potřebnými výdaji. Jde o určitou pojistku naší platební schopnosti v situaci, kdy 
vzniká nesoulad mezi plánovaným vývojem příjmů města a nutností hradit výda-
je. Pokud není k dispozici výhodnější varianta krátkodobého financování, má 
město možnost využít tohoto zdroje. Výhod kontokorentního úvěru v Equa bank 
využilo město v roce 2013 čtyřikrát, zejména k předfinancování akcí dotova-
ných z Evropské unie v situaci, kdy nebylo možno čerpat revolvingový úvěr. 
Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2013 činil 9 711 192,87 Kč, k dnešnímu 
dni je zůstatek nesplacené jistiny 12 800 958 Kč. 

 

 














