Zastupitelstvo města Plzně dne:
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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

10. 5. 2021

Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného
rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování
s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19. 6. 2014.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Smlouvu o financování s Evropskou investiční bankou č. 82651
Plzeňská městská infrastruktura III ze dne 19. 6. 2014 a schválenou
usnesením ZMP č. 293 ze dne 12. 6. 2014, přičemž z celkového
úvěrového rámce ve výši 650 mil. Kč již byla vyplacena 1. tranše ve
výši 325 mil. Kč. Město má možnost, nikoli povinnost, vyčerpat další
tranši ve výši 325 mil. Kč nejpozději do 19. 6. 2021, příp. do 19. 6.
2022.
2. Potřebu čerpání úvěrových prostředků k zajištění spolufinancování
investičních akcí zapracovaných v rámci rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu města Plzně v letech 2021-2022.
3. Aktualizovaný
přehled
A.1.3
podprojektů
spolufinancovaných
z prostředků úvěru od Evropské investiční banky (příloha č. 2
podkladových materiálů).
4. Poptávkové řízení na dlouhodobý úvěr na spolufinancování investičních
projektů pro statutární město Plzeň v režimu mimo zadávací řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Probíhající jednání o Smlouvě o úvěru s vítězem poptávkového řízení
Komerční bankou, a.s.

II.

Schvaluj e
1. Uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s. se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení s následujícími základními parametry:
výše úvěru
325 mil. Kč
úroková sazba
fixní na dobu 20 let
výše úrokové sazby
1,65 % p.a.
2. V případě, že Komerční banka, a.s. nejpozději do 21. 5. 2021 neuzavře
Smlouvu o úvěru dle bodu II.1 tohoto usnesení, bude město čerpat 2.
tranši úvěru od Evropské investiční banky za následujících podmínek:
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měna a částka úvěru
plánované datum výplaty
základní úroková sazba

325 mil. Kč
nejpozději 19. 6. 2021
fixní s revizí po 5 letech, resp.
na co nejdelší období, které banka
nabídne
výše úrokové sazby
max. do 1,80 % p.a.
periodicita splátek úroku
pololetně
předpokládaná data plateb
k 19. 6. a 19. 12.,
podmínky splácení jistiny
rovnoměrné pololetní splátky
předpokládaný datum první a poslední splátky jistiny
19. 12. 2021/19. 6. 2041
zajištění úvěru
bez zajištění
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
zajistit realizaci usnesení dle bodu II.
Termín: 30. 6. 2021

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP
Projednáno ve FV ZMP
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Zodpovídá:

Bc. David Šlouf, MBA
27. 4. 2021
Ing. Kuglerová, MBA
JUDr. Dominik Tomášek
nepodléhá
dne: 10. 5. 2021
dne:

Bc. Šlouf, MBA
Ing. Kuglerová, MBA

člen Rady města Plzně
Ing. N. Stehlíková
ředitelka EÚ MMP
vedoucí PRÁV MMP
od:
č. usn.

do:

