DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Schválení změny seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru od Evropské
investiční banky v rámci projektu “Plzeňská městská infrastruktura II“.(dále
smlouva).
2. Konstatování současného stavu a jeho an alýza
Finanční smlouvou ze dne 7. 12. 2009 Evropská investiční banka (dále jen EIB)
schválila ve prospěch města Plzně úvěrový rámec ve výši 2 mld. Kč na projekt
„Plzeňská městská infrastruktura II“ (dále jen projekt). Projektem se v tomto případě
rozumí souhrn podprojektů, které přispívají ke zlepšení, obnově, modernizaci a
rozšíření městské infrastruktury. Úvěrový rámec byl ve schvalovacím procesu sníţen
na 1,6 mld. Kč. Důvodem bylo vyhodnocení potřeb města – mj. odloţení realizace
prodlouţení tramvajové trati na Borská pole. Usnesením č. 60 ze dne 21. 2. 2013
schválilo Zastupitelstvo města Plzně upravený seznam podprojektů, který svým
dopisem ze dne 7. 9. 2013 akceptovala EIB.
Seznam (Přehled) podprojektů, schválený při podpisu, je přílohou smlouvy A.1.1.
Vzhledem k rámcové povaze smlouvy můţe dluţník tyto vymezené a jiţ schválené
podprojekty nahradit novými, nebo doplnit o nové, které budou podléhat schválení ze
strany banky.
Při úpravě seznamu podprojektů je město povinno předloţit EIB upravený seznam ve
formátu A.2.2. EIB vyhodnotí, zda jsou nově zařazené podprojekty, resp. úpravy pro
ni způsobilé a vyhovující - čl. 1.10 (c).
Z důvodu ukončení realizace staveb Archiv Světovar a 4x4 Cultural Factory Světovar
byly tyto akce vyřazeny ze spolufinancování ze zdrojů EIB a za ně byly navrţeny
nové akce. Ţádost o změnu v seznamu podprojektů byla zaslána EIB k posouzení
dopisem ředitelky Ekonomického úřadu ze dne 5. 1. 2015. EIB dopisem ze dne 30. 4.
2015 akceptovala Přehled A.2.2.
Časové milníky:
7. 12. 2009 podpis smlouvy (usn. ZMP č. 666 ze dne 12. 11. 2009
7. 4. 2011
alokace č. 1 (usn. ZMP č. 129 ze dne 7. 4. 2011 a dopis EIB ze dne 22.
6. 2011) na nově zařazené podprojekty: Fotbalový stadion Štruncovy sady, Atletický
stadion, Divadlo Jízdecká a 4x4 Cultural Factory Světovar; (čl. 1.09 smlouvy).
21. 2. 2013 sníţení úvěrového rámce na 1,6 mld Kč a alokace č. 2 (usn. ZMP č. 60
ze dne 21. 2. 2013, dopis EIB ze dne 2. 1. 2013 a 7. 9. 2013, zařazení nového
podprojektu Archiv Světovar, (čl. 1.09 smlouvy).
5. 1. 2015 – ţádost ředitelky Ekonomického úřadu o provedení realokace (tj. pouţití
části úvěru, který byl přidělen avšak nebyl na určitý podprojekt vyčerpán, na
spolufinancování nových navrţených podprojektů.
Předkládaná úprava Přehledu A.2.2 (Příloha č. 1) obsahuje tyto změny:
a) Vyřazení podprojektů, jejichž financování již bylo schváleno, ale jejichž realizace
byla ukončena: ze seznamu byly vyřazeny tyto akce: Archiv Světovar pod č. 20. A
4x4 Cultural Factory Světovar pod č. 19.
b) Zařazení podprojektů: nově byly do seznamu zařazeny tyto akce: Rekonstrukce
Americká II. etapa (most) č. 21; TT Praţská – U Zvonu č. 22; Stopy člověka v
přírodě č. 23; Rekonstrukce Bolevecké návsi č. 24 a Zaplacené úroky z
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vyplaceného úvěru, které jsou pro EIB způsobilým nákladem. Všechny akce jsou
ve Jmenovitém seznamu investičních akcí rozpočtu odboru investic MMP.
c) Úprava celkových nákladů podprojektů vyplývající z aktuálních podkladů
30. 4. 2015 – odpověď EIB – akceptace ţádosti o realokaci - realokace 1 (čl. 1.11
smlouvy).
Obsah jednotlivých sloupců Přehledu A.2.2.:
- „Projekt“ – názvy podprojektů zařazených do spolufinancování.
- „Celkové náklady“ v rozdělení na plánované (v době podpisu smlouvy) a
aktualizované.
- „Celkové náklady bez DPH“
- „DPH“
- „DPH uznatelné ano/ne“ – informace, zda si město můţe uplatnit odpočet
DPH u finančního úřadu, tzn. DPH není pro EIB uznatelným nákladem.
- „Alokované celkové náklady“ obsahuje:
náklady bez DPH - u podprojektů s moţností uplatnit DPH u finančního
úřadu,
náklady včetně DPH - u podprojektů, kde nelze uplatnit DPH u finančního
úřadu a výše očekávaných zdrojů z EU přesahuje 20 %, resp. 21 % (EIB
vychází z toho, ţe DPH je uhrazena ze zdrojů z EU; je pro EU uznatelným
nákladem).
náklady bez DPH - u podprojektů, kde nelze uplatnit DPH u finančního úřadu
a současně spolufinancování ze zdrojů EU je niţší neţ 20 %, resp. 21 %.
- „EU – financování“ obsahuje očekávané spolufinancování ze zdrojů EU.
- „EIB maximum“ vyjadřuje maximální moţnou výši spolufinancování
jednotlivých podprojektů ze zdrojů EIB, přičemţ současně platí, ţe celková
moţná podpora ze zdrojů EIB nesmí překročit 50 % z celkových alokovaných
nákladů. V případě města Plzně vychází rozsah spoluúčasti EIB z výše
úvěrového rámce 1,6 mld. Kč.
- Další sloupce obsahují informace o prioritní ose, době realizace, posouzení
vlivu na ţivotní prostředí.
Aktuální údaj o objemu celkových nákladů podprojektů uvedený ve sloupci
„Alokované celkové náklady“ vyplývající z výše uvedených úprav činí 3,29 mld. Kč.
Tento objem představuje moţnost čerpat úvěrové prostředky max. ve výši 1,6 mld.
Kč.
Z úvěrového rámce 1,6 mld. Kč byly do této doby vyplaceny 4 tranše v celkové výši
1,6 mld. Kč.
1. tranše
2. tranše
3. tranše
4. tranše

termín výplaty
10/2010
12/2011
11/2012
12/2013

výše v mil. Kč
350
300
650
350

Výstavba podprojektů musí být dokončena do konce r. 2015.
3. Předpokládaný cílový stav
Souhlas se změnami v Přehledu A.2.2
4. Navrhované varianty řešení
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu II návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
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Nejsou
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
Usn. ZMP č. 666 ze dne 12. 11. 2009
Usn. ZMP č. 129 ze dne 7. 4. 2011
Usn. č. 60 ze dne 21. 2. 2013
Usn. ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014
Usn. RMP č. 622 ze dne 4. 6. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
Přílohy:
1) Přehled A.2.2
2) Dopis EIB ze dne 30. 4. 2015
3) Usn. ZMP č. 666 ze dne 12. 11. 2009
4) Usn. ZMP č. 129 ze dne 7. 4. 2011
5) Usn. ZMP č. 60 ze 21. 2. 2013
6) Usn. RMP č. 622 ze dne 4. 6. 2015
7) Usn. FV ZMP ze dne 15. 6. 2015 (předloţeno Na stůl)
Finanční smlouva včetně Přehledu A.1.1 – podprojekty schválené při podpisu
Smlouvy - je k dispozici u předkladatele
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