
              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:    30.06.2016 ZM 16 06 05 02 

Název: Návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2016 - 2017 

 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2016 
– 2017 a  
 
rozhodlo 
 

1. o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České 
spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do 30. 6. 2017 

 
2. o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne  

22. 6. 2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu.  

 

Stanovisko RM : 

Rada města projednala dne 7. 6. 2016 návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 
2016 – 2017 a usnesením č. RM 16 11 35 03 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České spořitelny, a. s. 
Praha o jeden rok se splatností do 30. 6. 2017 a o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 
kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne 22. 6. 2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle 
přeloženého návrhu.  

  

Cena: 30 mil. Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje ZM rozhodnout 

 

Důvodová zpráva: 
Odbor ekonomický předkládá orgánům města návrh na další prodloužení platnosti kontokorentního 
úvěru. 

Zastupitelstvo města dne 27. 5. 2010 rozhodlo o přijetí kontokorentního úvěru městem Děčín na rok 
2010 – 2011 ve výši 30 mil. Kč se splatností do jednoho roku ode dne podpisu Smlouvy o 
kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Praha, tj. do 22. 6. 2011. Dodatkem č. 1 - 5 
zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení platnosti Smlouvy o kontokorentním úvěru vždy o jeden 
rok. 

Platnost Smlouvy o kontokorentním úvěru včetně Dodatků č. 1 - 5 s Českou spořitelnou, a. s. Praha 
končí ke dni 30. 6. 2016. Přestože nebyl kontokorentní úvěr v posledním období čerpán, doporučuje 
OE prodloužení jeho platnosti o další rok pro řešení možného nedostatku finančních prostředků na 
účtech města, případně zajištění předfinancování dalších akcí financovaných z dotací.  

V příloze č. 1 je předložen návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD 
ze dne 22. 6. 2010 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. Praha. Původní Smlouva o kontokorentním 
úvěru, včetně všech dodatků, je uvedena v příloze č. 2. 

Počínaje Dodatkem č. 3 došlo ke změně kontokorentního úvěru na tzv. „nekomitovaný kontokorentní 
úvěr“, tj. příslib poskytnutí úvěru, kdy v případě potřeby čerpání je potřeba požádat banku, která je 
schopna finanční prostředky poskytnout do 2 dnů. Limit se schvaluje na 1 rok. Město tudíž v případě 
nečerpání úvěru neplatí žádnou závazkovou odměnu. 



 

 

Z Dodatku č. 6 vyplývá, že dochází pouze ke změně data platnosti smlouvy a není navrhována 
změna ostatních podmínek smlouvy. 

 

 

Zpracoval: 
 

Ing. Hana Hlaváčková OE  

Předkladatel: 
 

Ing. Jiří Anděl, CSc. PRIM  

Počet příloh: 2   
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Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru  
č. 704/10/LCD ze dne 22. 6. 2010 
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka”) 

a 

Statutární město Děčín 

název 

40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Mírové nám. 1175/5 

adresa magistrátu 

00261238 

(dále jen „Klient“) 

 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

Článek IV, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto: 
 

1. Datum konečné splatnosti. Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže 

uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních 
prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 30. 6. 2017. 

II. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 
 
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č.       přijatým na zasedání 
zastupitelstva konaném dne      , kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku. 

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 

4. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak. 
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5. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

V(e)       dne       

 
Česká spořitelna, a.s. 

 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
 

V(e)       dne       

 
Statutární město Děčín 

 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       

 podpis 
 
 
Čas posledního podpisu:      :      hod. 
 
V(e)       dne       

 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených 
osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. 
Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem 
nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Česká 
spořitelna, a.s. k dispozici. 
 

      

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 

 


































