
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou a.s. 
 

 

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 20. RM dne 19.11.2013 

ve finančním výboru ze dne 20.11.2013 

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     

 

dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou a.s. 
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a   u k l á d á 

 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podepsání příslušné smluvní 

dokumentace 

 

 

 

                             Termín: 20.12. 2013 
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Důvodová zpráva 

 

Dohoda o narovnání - Přiložená Dohoda o narovnání je předložena do RM a ZM na základě 

usnesení ZM  

č. 206/2013 ze dne 31.10.2013.  Z ekonomického pohledu (konkrétní data jsou uvedeny 

v příloze č.3) je dohoda naprosto v souladu s nabídkou ČS, která byla projednána v RM a 

odsouhlasena na 9.  ZM. Z hlediska právního byla posuzována nejen právním odborem SML, 

ale rovněž právní kanceláří Rutland/Ježek, která rovněž považuje přiloženou Dohodu o 

narovnání a to včetně příloh za standardní dokument pro daný druh transakce a po právní 

stránce je dle názoru právní kanceláře v pořádku.  

 

Směnečný program - Druhá část smluvní dokumentace, týkající se směnečného programu, 

tak jak byla nabídka projednána v RM a odsouhlasena v ZM nebyla z důvodu probíhajícího 

schvalovacího procesu v ČS a poptávkového řízení zatím městu předložena.    Teprve po 

předložení této závazné nabídky  bude  SML mít jistotu, že celá transakce bude realizována 

v intencích schváleného usnesení č. 206/2013 z 9. zasedaní ZM ze dne 31.10.2013 a Dohoda 

o narovnání tak bude moci být podepsána. Závazná nabídka od ČS  bude předložena     

nejpozději do 20.12.2013, aby  Dohoda o narovnání mohla být uzavřena nejpozději do konce 

roku, tak aby mohlo bý uzavřeno nové úrokové zajištění v souladu s přiloženou Dohodou o        

narovnání.  SML v mezidobí ještě poptá jiné finanční instituce, zda by byly ochotny předložit 

cenově výhodnější nabídku na směnečný program. Termín pro předložení nabídek od jiných 

finančních institucí bude stanoven do 31.1.2014.  Po vyhodnocení nabídek bude buď         

podepsána smluvní dokumentace na směnečný program dle avizované předložené závazné 

nabídky od ČS nebo, v případě že bude výhodnější, dle nabídky jiného peněžního ústavu.    

 

Na základě výše uvedeného doporučuje OE dokument Dohoda o narovnání s ČS o  

dsouhlasit v RM a dále schválit v ZM, ale smluvní dokumenty podepsat nejdříve po  

obdržení závazné nabídky. 

 

K materiálu do ZM bude již předložena poptávka po financování včetně oslovených bank. 

 

Přílohou tohoto materiálu je Dohoda o narovnání i se všemi jejími 4 přílohami. 

 

 
























































