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NÁZEV: 
 

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II. 

 

ANOTACE: 
Návrh financování investiční akce Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
                
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přistoupení k závazku, který vyplyne 
z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu 
Jamská II.“ 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: RM 
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Popis 
Přistoupení k závazku, který vyplyne z výběrového řízení na veřejnou zakázku  
„TI pro průmyslovou zónu Jamská II.“ 
 
 
Návrh řešení 
 
Návrh financování infrastruktury a páteřní komunikace průmyslové zóny Jamská spočívá 

v rozložení výdajů do cca 10 let tím, že podmínkou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
v části V. Financování bude uvedena možnost úhrady v rovnoměrných pololetních 
splátkách na dobu 10 let včetně možnosti splátky mimořádné.  

Celková cena bude rozdělena na celkovou cenu za stavební práce dle předloženého položkového 

výkazu a cenu odkupu pohledávky dodavatele prací bankou (vč. marže banky – faktoringového 
poplatku) - viz: 

A. Cena celkem dle předloženého položkového výkazu bez DPH 

B. Výše DPH 
     A + B Celkem cena vč. DPH 
C. Faktoringový poplatek 
     A + B + C Celková cena závazku 
 

Dodavatel postoupí pohledávku bance (faktorovi) a město bude bance splácet dle dohodnutých 
podmínek pololetně částku odpovídající poměru celkové ceny vč. marže a počtu splátek 
případně sníží svůj závazek o splátky mimořádné 

Faktoring obecně: 
 

 
 



 
 
 
 
Město přistoupením k závazku akceptuje způsob financování, který je následující: 
 

1. Dodavatel s bankou stanoví cenu SOD v rámci VŘ – dodavatel bude jednat o budoucím 
postoupení pohledávky.  

2. Po podpisu SOD dodavatel oznámí městu postoupení pohledávky bance. – postoupením 
pohledávky se město stává dlužníkem banky.  

3. Dodavatel postupuje pohledávku bance.  
4. Banka platí dodavateli na základě faktur potvrzených městem  
5. Město platí bance pololetní splátky (vč. splátky mimořádné) tak, jak bylo určeno 

v podmínkách VŘ na dodavatele – tedy až 10 let. 
6. Banka postupně hradí dodavateli faktury do konečné platby po ukončení akce.  

 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
RM usn. čj. 327/2019/OF doporučuje ZM ke schválení přistoupení k závazku, který vyplyne 
z výběrového řízení na veřejnou zakázku „TI pro průmyslovou zónu Jamská II.“ 
 
 
Stanoviska  
Odbor ORÚP  - doporučuje 
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