Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 045
Datum konání RMP: 24. 4. 2008

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

č. 489
I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 536 ze dne 30. 9. 2004, kterým bylo schváleno otevření úvěrového
rámce ve výši 30 mil. EUR ve prospěch města Plzně u Evropské investiční banky (dále
EIB). Účelem úvěrového rámce je spolufinancování vodohospodářské infrastruktury
města Plzně.
2. Usnesení ZMP č. 303 ze dne 23. 6. 2005, kterým bylo schváleno uzavření Finanční
smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a EIB, jejímž předmětem je otevření úvěrové
linky ve výši 15,3 mil. EUR (uvnitř úvěrového rámce 30,0 mil. EUR) na spolufinancování
projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně.
3. Skutečnost, že odst. 6.07 čl. 6 Finanční smlouvy řeší čerpání zbývající částky z celkového
úvěrového rámce, a to 14,7 mil. EUR na projekty vodohospodářské infrastruktury, které je
nutno ve smlouvě přesně specifikovat. V současné době probíhá jejich výběr, který je však
přímo závislý na projektu Čistá Berounka a s ním spojenou výší dotace.
II.

Souhlasí

se záměrem uzavřít Finanční smlouvu mezi statutárním městem Plzeň a Evropskou investiční
bankou se sídlem 100 blvd Kondrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, jejímž
předmětem bude otevření úvěrové linky ve výši 14,7 mil. EUR na financování projektů města
Plzně v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které budou vzájemně odsouhlaseny.
Základní podmínky Finanční smlouvy a čerpání zdrojů:
- zdroje z Evropské investiční banky budou poskytovány bez zajištění,
- postupné čerpání zdrojů úvěrové linky do výše 14,7 mil. EUR formou dávek neboli tranší,
- možnost sjednat u každé tranše samostatně druh a výši úrokové sazby, podmínky čerpání
a splácení,
- doba splácení do 20 let od vyplacení každé tranše v rámci úvěrové linky,
- doba odkladu splácení do 5 let od data vyplacení každé tranše v rámci úvěrové linky,
- každé čerpání tranše v rámci úvěrové linky ve výši do 14,7 mil. EUR bude podléhat
schválení v orgánech města Plzně včetně konkrétních podmínek čerpání, splácení a
úročení.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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III.
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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit záměr uzavřít Finanční smlouvu dle ustanovení bodu II. tohoto usnesení, uložit jednat
s EIB o možnosti uzavřít Finanční smlouvu do 30. 9. 2008 a uložit specifikaci projektů
vhodných pro jejich financování z úvěru EIB.
IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení na projednání v Zastupitelstvu města Plzně.
Termín: 15. 5. 2008
Zodpovídá: Ing. Kuglerová

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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