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       V Čelákovicích dne 11. 6. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
13/2020 DNE 24. 6. 2020 
 
 
Město Čelákovice – schválení smlouvy o úvěru  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vzhledem k rozsáhlé investiční činnosti města a nepříznivé finanční situaci v důsledku 
pandemie, vedení města rozhodlo o možnosti přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč. Byly 
osloveny 3 banky – Raiffeisenbank a. s., Komerční banka a. s. a Česká spořitelna a. 
s. 
Požadavek města byl: 
výše úvěru 50 mil. Kč, 
doba splatnosti 10 let,  
využití úvěru na investice města a vylepšení cash flow na výpadek daňových příjmů, 
pevná úroková míra po dobu splatnosti. 
 
Nabídku a návrh úvěrové smlouvy podaly Komerční banka a. s. a Česká spořitelna a. 
s, Raiffeisenbank a. s. oznámila, že nabídku nebude podávat. 
 
Uvedení důležitých parametrů a podmínek: 
 
 KB ČS 

výše úvěru 50 mil. Kč 50 mil. Kč 

účel investiční projekty města  investiční projekty - akce města  

zajištění bez zajištění bez zajištění 
úrok 1,18 p. a. 1,09 p. a. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

3. 4 
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cena  5 000 Kč 0 Kč 

splatnost  31. 12. 2030 31. 12. 2030 
další podmínky písemný souhlas banky 

k pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku přesahující hodnotu 
650 mil. Kč v období 2020 – 
22 a od roku 2023 50 mil. Kč 

 

 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 4, variantu b) – Česká spořitelna a. s. 
nepodmiňuje pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souhlasem 
banky. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
přijetí úvěru - položka 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, 
splácení úvěru – položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků, 
splácení úroků – paragraf 6310, položka 5141 
  
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 4 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a) uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 50 000 000 Kč s Komerční bankou, a. 
s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054.  
b) uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 50 000 000 Kč s Českou spořitelnou, 
a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Nabídka produktů a služeb KB 
2. KB – návrh smlouvy o úvěru 
3. E-mail – souhlas banky s investicemi 
4. ČS - indikativní nabídka pro město Čelákovice 
5. ČS – smlouva o úvěru č. 126/20/LCD 
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Za věcnou a obsahovou správnost 
materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá 

 
…………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka - právník městského 
úřadu 

 


