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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

4. 9. 2014

Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií
VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Usnesení ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010, kterým bylo schváleno uzavření Rámcové
smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a společností VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s.. Předmětem Rámcové smlouvy je i závazek obou smluvních stran
uzavřít Smlouvu o prodeji akcií, kterou statutární město Plzeň odkoupí od společnosti
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. akcie VODÁRNY PLZEŇ a.s.
odpovídající podílu 98,3 % na základním kapitálu VODÁRNY PLZEŇ a.s.
2. Skutečnost, že nákup akcií bude krytý úvěrem, na jehož splacení město Plzeň využije
výnos z prodeje vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.. Prodej majetku se předpokládá realizovat v roce 2016, kdy
společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. bude ve 100% vlastnictví města.

II.

Schvaluje
realizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování
odkupu 98,3 % akcií VODÁRNY PLZEŇ a.s., s cílem, aby se statutární město Plzeň
stalo jediným akcionářem VODÁRNY PLZEŇ a.s.
Základní parametry: výše úvěru maximálně 709 800 000,- Kč, úroková sazba 1M
PRIBOR + pevná odchylka v % p. a., bez zajištění, bez rezervačního poplatku a bez
poplatku za předčasné splacení. Čerpání úvěru nejdříve v měsíci říjnu 2015, splacení
úvěru nejpozději do 31. 10. 2016 .
Základním hodnotícím kritériem zadávacího řízení bude nabídková cena.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Schválit usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
2. Předložit do orgánů města prodej vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve výši odpovídající ceně akcií dle mezitimní
účetní závěrky.
Termín: 31. 12. 2015

Zodpovídá:

Martin Zrzavecký
Ing. Hana Kuglerová
Ing. Erich Beneš
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