
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24 
 DNE: 02. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 24/2017/OF/7 

 

NÁZEV: 
 

Rozšíření účelu poskytnutého úvěru  

 

ANOTACE: 
Rozšíření účelu použití investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč na náklady spojené s investicemi do 
technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a rekonstrukcí povrchů ulic Kavanova 
a Mánesova, schváleného ZM 23. 3. 2017 usn. čj. 20/2017/OF/17 dle návrhu dodatku 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou 
dodatku ke smlouvě o úvěru dle návrhu dodatku. 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor finanční 

Předkládá: 
Rada města 

 



 

Název materiálu:  
 
Počet stran: 6 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Čerpání úvěru dle stávající smlouvy č. 0252/17/5638 je časově omezeno do 29. 12. 2017. Jeho 
účelové použití bylo schváleno na technickou infrastrukturu části města Klafar, rekonstrukci kina 
Vysočina a rekonstrukci povrchů ulic Kavanova a Mánesova.  
Rozšíření účelu poskytnutého úvěru je předpokládáno na financování zastávek MHD v ul. Libická a 
Sázavská – viz příloha č 1 
 
Navrhované úpravy ve smlouvě (aktuálně projednávané v bance) a bude na ně vytvořen dodatek: 

• Článek I, odstavec 1) stávající znění: Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou 
účelového úvěru do výše úvěrového limitu =40.000.000,-Kč (dále jen "Úvěrový limit"). Úvěr 
může být čerpán do 29.12.2017. Banka poskytuje úvěr Klientovi na financování tří 
investičních záměrů Klienta a to - technické infrastruktury části města Klafar, rekonstrukce 
kina Vysočina a rekonstrukce povrchů ulic Kavanova a Mánesova (vše společně dále jen 
"Projekt"). 

o Nové znění: Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou účelového úvěru 
do výše úvěrového limitu =40.000.000,-Kč (dále jen "Úvěrový limit"). Úvěr může být 
čerpán do 29.12.2017. Banka poskytuje úvěr Klientovi na financování tří 
investičních záměrů Klienta a to - technické infrastruktury části města Klafar, včetně 
výstavby zastávek MHD v ulicích Libická a Sázavská, rekonstrukce kina 
Vysočina a rekonstrukce povrchů ulic Kavanova a Mánesova (vše společně dále jen 
"Projekt"). 

 
• Článek I, odstavec 3) b) stávající znění: ve prospěch účtu Klienta uvedeného v odst. 4) 

tohoto Článku Smlouvy v případě refundace částek již Klientem uhrazených v souladu 
s účelem úvěru po doložení, že tyto faktury, účty ap., byly Klientem příslušnému 
dodavateli/prodávajícímu plně uhrazeny. Refundace je možná: (i) pouze v případě částek 
(faktur, účtů ap.) uhrazených nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na financování; a 
současně (ii) jen u faktur (účtů ap.) vystavených a zároveň i uhrazených ne dříve než 
6 měsíců před uzavřením Smlouvy a nejpozději před splněním podmínek čerpání úvěru 
poskytovaného na základě Smlouvy (bude vypuštěno) 

o Nové znění: ve prospěch účtu Klienta uvedeného v odst. 4) tohoto Článku Smlouvy 
v případě refundace částek již Klientem uhrazených v souladu s účelem úvěru 
po doložení, že tyto faktury, účty ap., byly Klientem příslušnému 
dodavateli/prodávajícímu plně uhrazeny. Refundace je možná: (i) pouze v případě 
částek (faktur, účtů ap.) uhrazených nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na 
financování; a současně (ii) jen u faktur (účtů ap.) vystavených a zároveň i 
uhrazených ne dříve než 6 měsíců před uzavřením Smlouvy. 

 
Úplný text dodatku je přílohou materiálu.  
 
Doporučení předkladatele: 
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou 
dodatku ke smlouvě o úvěru dle uvedeného návrhu usn. čj. 1252/2017/OF 



Příloha č. 1

Datum účtování Popis Jméno partnera Čerpání celkem Číslo dokladu Původní č. dokladu

6.2.2017 Stavební práce 12/2016 - obyt. souborKlafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 854 319,82 BV18/17/026/005 FPDP/16/000605

6.2.2017 Stavební práce 12/2016 - obyt. souborKlafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. -0,44 BV18/17/026/005 FPDP/16/000605

3.4.2017 Stavební práce 2/2017-obytný soubor Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 361 742,14 BV18/17/065/004 FPDP/17/000092

3.4.2017 Stavební práce 2/2017-obytný soubor Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. -0,45 BV18/17/065/004 FPDP/17/000092

4.5.2017 Stavební práce 3/2017-obytný soubor Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 1 642 607,19 BV65/17/003/001 FPDP/17/000157

4.5.2017 Stavební práce 3/2017-obytný soubor Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 0,40 BV65/17/003/001 FPDP/17/000157

29.5.2017 Převod st.objektů-splašková kanalizace,vodovod VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. 2,00 BV17/17/102/002 FPRI/17/001514

31.5.2017 1.Žďárská-stav.práce 4/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 623 399,47 BV65/17/006/001 FPDP/17/000203

31.5.2017 1.Žďárská-stav.práce 4/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. -0,17 BV65/17/006/001 FPDP/17/000203

27.6.2017 1.Žďárská-stav.práce 5/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 651 100,26 BV65/17/009/002 FPDP/17/000262

27.6.2017 1.Žďárská-stav.práce 5/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. -0,39 BV65/17/009/002 FPDP/17/000262

10.7.2017 Dešť.kanal.,VO,účelová komunikace VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. 3,00 BV17/17/129/001 FPRI/17/001954

26.7.2017 1.Žďárská-stav práce 6/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 11 122 905,48 BV65/17/010/001 FPDP/17/000305

26.7.2017 1.Žďárská-stav práce 6/2017-Klafar III-C1 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 0,13 BV65/17/010/001 FPDP/17/000305

Hrazeno z úvěru 15 256 078,44

13.10.2017 Klafar III část C1 - činnost koordinátora BOZP SCC CZECH s.r.o. 145 974,00 FPRI/17/002444 FPRI/17/002444

11.9.2017 Klafar III část C1 - činnost koordinátora BOZP SCC CZECH s.r.o. 18 247,00 BV18/17/170/016 FPRI/17/002140

10.7.2017 Klafar III část C1 - činnost koordinátora BOZP 35 864,00 BV18/17/127/015 BV18/17/127/015

14.8.2017 Klafar III část C1 - činnost koordinátora BOZP 18 247,00 BV18/17/151/001 BV18/17/151/001

24.7.2017 Obyt.soubor Klafar III - C1 - výkon AD 15 125,00 BV17/17/137/010 BV17/17/137/010

11.4.2017 Archeolog.dohled - Klafar III - C1 3 872,00 BV18/17/070/018 BV18/17/070/018

10.5.2017 Klafar III - C1 - archeologické práce 5 808,00 BV18/17/089/011 BV18/17/089/011

26.6.2017 Obyt.soubor Klafar III - C1 - archeolog.dohled 7 623,00 BV18/17/120/029 BV18/17/120/029

16.1.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C 48 400,00 BV18/17/011/030 BV18/17/011/030

15.2.2017 Tech.dozor na akci "Obytný soubor Klafar III C1,ZR 48 400,00 BV18/17/033/006 BV18/17/033/006

20.3.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C1 48 400,00 BV18/17/054/007 BV18/17/054/007

19.4.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C1 48 400,00 BV18/17/074/018 BV18/17/074/018

15.5.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C1 48 400,00 BV18/17/092/029 BV18/17/092/029

19.6.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C 48 400,00 BV18/17/114/010 BV18/17/114/010

13.7.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C 24 200,00 BV18/17/130/002 BV18/17/130/002

14.8.2017 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III C 24 200,00 BV18/17/151/024 BV18/17/151/024

Klafar III část C2

6.10.2017 Podíl na nákladech - připojení k soustavě NN E.ON Distribuce, a.s. 287 500,00 BV17/17/185/003 FPRI/17/003052

6.10.2017 Podíl na nákladech - připojení k soustavě NN E.ON Distribuce, a.s. 512 500,00 BV17/17/185/004 FPRI/17/003051

bude hrazeno projektová dokumentace Klafar DIK Hradec Králové     1 000 000,00 cena orientační
projektová dokumentace naučná stezka DIK Hradec Králové 300 000,00 cena orientační

zastávky MHD STAKO Pitka 2 500 000,00 cena orientační

Požadavek k proplacení 5 189 560,00

K možné úhradě z úvěru po dodatku

Klafar - výdaje hrazené z úvěru
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Československá obchodní banka, a. s. Město Žďár nad Sázavou 

Československá obchodní banka, a. s. 
se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
IČO: 00001350 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 
za Banku: Bc. Richard Vostrý, DiS., ředitel 
 Pavel Zdražil, firemní bankéř 
pobočka: Jihlava, Masarykovo náměstí 68/14, PSČ 586 01 

a 
Město Žďár nad Sázavou 

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, PSČ 591 01  
IČO: 00295841 

(dále jen "Klient") 
za Klienta: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 

 
(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají 

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění změn a doplňků (dále 
jen "Občanský zákoník"), následující 

 
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o úvěru č. 0252/17/5638 
 (dále jen "Dodatek") 

 
I. 

Smlouva o úvěru č. 0252/17/5638 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 28.3.2017 (dále jen 
"Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto: 
 

1) 
Ruší se dosavadní znění odst. 1) a odst. 3) Článku I. (Výše, účel a podmínky čerpání úvěru) 
Smlouvy a nahrazují se v celém rozsahu tímto zněním: 
1) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou účelového úvěru do výše úvěrového 

limitu =40.000.000,-Kč (dále jen "Úvěrový limit"). Úvěr může být čerpán do 29.12.2017. 
Banka poskytuje úvěr Klientovi na financování tří investičních záměrů Klienta a to - technické 
infrastruktury části města Klafar, včetně výstavby zastávek MHD v ulicích Libická a Sázavská, 
rekonstrukce kina Vysočina a rekonstrukce povrchů ulic Kavanova a Mánesova (vše společně 
dále jen "Projekt"). 

3) Úvěr bude čerpán po předložení faktur (vč. zálohových), účtů ap. převodem/převody peněžních 
prostředků z úvěrového účtu, a to: 

a) ve prospěch účtu Klienta uvedeného v odst. 4) tohoto Článku Smlouvy v případě: (i) 
jednotlivého čerpání k proplacení 5 či více faktur (účtů ap.) v souhrnné výši 
(protihodnotě) do =50.000,-Kč, spolu s předložením příkazu (v písemné formě) 
k jejich úhradě z uvedeného účtu Klienta na účet příslušného 
dodavatele/prodávajícího; nebo (ii) čerpání úvěru na úhradu dluhu (faktury, účtu) 
v jiné měně, než je měna Úvěrového limitu, spolu s předložením příkazu (v písemné 
formě) k úhradě z jakéhokoliv platebního účtu Klienta vedeného Bankou na účet 
příslušného dodavatele/prodávajícího; nebo (iii) čerpání na úhradu DPH, pokud je 
financování poskytováno vč. DPH a uplatní se „přenesená daňová povinnost“ 
ve smyslu přísl. právních předpisů, 

b) ve prospěch účtu Klienta uvedeného v odst. 4) tohoto Článku Smlouvy v případě 
refundace částek již Klientem uhrazených v souladu s účelem úvěru po doložení, že 
tyto faktury, účty ap., byly Klientem příslušnému dodavateli/prodávajícímu plně 
uhrazeny. Refundace je možná: (i) pouze v případě částek (faktur, účtů ap.) 
uhrazených nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na financování; a současně 
(ii) jen u faktur (účtů ap.) vystavených a zároveň i uhrazených ne dříve než 6 měsíců 
před uzavřením Smlouvy, 
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Československá obchodní banka, a. s. Město Žďár nad Sázavou 

c) v ostatních případech pak ve prospěch účtu příslušného dodavatele/prodávajícího, 
vždy maximálně do výše 100 % dluhu vůči dodavateli s DPH sníženého o výši zaplacených 
záloh (netýká se refundace). 

 
II.  

1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
2)  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě 

neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho 
ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k 
nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, 
které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení 
tohoto Dodatku a celé Smlouvy. 

3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po 
jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu. 

4) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve 
všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 
Ve Žďáru nad Sázavou dne 25.10.2017 
 
Československá obchodní banka, a. s. 
Bc. Richard Vostrý, DiS., ředitel 
Pavel Zdražil, firemní bankéř 
 
 
 

 Město Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
 
 

Banka  Klient 
  Ověření podpisu/totožnosti: 

 
Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek 
požadovaných právními předpisy pro platnost tohoto Dodatku. 
 
Město Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
 
 
 

Klient 
Ověření podpisu/totožnosti: 
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