Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 002
Datum konání ZMP: 9. 12. 2010

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

č. 580

I.
1.
2.
3.

II.
1.

Bere na vědomí
Potřebu zajistit plynulé financování potřeb města v případě krátkodobé finanční
nedostatečnosti.
Zahájení a průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úvěr 200 mil. Kč pro
statutární město Plzeň“ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
s účinností k 15. 9. 2010.
Schvaluje
Výběr nejvhodnější nabídky, kterou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Úvěr 200 mil. Kč pro statutární město Plzeň“ předložila Československá obchodní
banka, a.s.
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Parametry úvěru:
- účel úvěru: pokrytí případné krátkodobé finanční nedostatečnosti,
- výše úvěrového limitu: 200 mil. Kč,
- úvěr revolvingového typu,
- účinnost smlouvy o úvěru: do 1 roku (365 dnů) od podpisu smlouvy o úvěru,
- úroková sazba odvozená od referenční sazby 1M PRIBOR + 0,24 % p.a.;
- cena za rezervaci zdrojů (závazková provize): 0,21 % p.a.,
- splácení úroků: úroky budou splatné měsíčně k ultimu každého měsíce a v den
konečné splatnosti úvěru; další jiné poplatky, provize či odměny, s výjimkou
úrokových nákladů a závazkové provize, smlouva o úvěru neobsahuje,
- zajištění úvěru: bez zajištění,
- město Plzeň se smlouvou o úvěru zaváže převádět své budoucí rozpočtové příjmy
plynoucí z finančního plnění z nájemních smluv se společnostmi: VODÁRNA
PLZEŇ a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 2, čp. 143, PSČ 317 68, IČ: 252 05 625 a
Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 30410, IČ: 497
90 480 z účtu města na účet města vedený u ČSOB, a.s., přičemž město může s
peněžními prostředky na tomto účtu bez omezení disponovat,
- za předčasné splácení úvěru nebudou žádné sankční poplatky nebo úhrady ušlých
sjednaných úroků.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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III.

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3
Pokračování usn. č. 580
Uzavření smlouvy o úvěru s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku tj.
s Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ
150 57, IČ: 000 01 350 s parametry úvěru uvedenými v bodě II.1 tohoto usnesení.
Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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