
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 7. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 21. 10. 2020

Návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Z důvodu blížící se realizace plánovaných investičních akcí jako Rekonstrukce ulice Mírová, Rekonstrukce ulice ČSA,
Výstavba sportovní haly, Rekontrukce vodojemu, Výstavba mateřské školy a Rekonstrukce areálu ul. Čechova a z důvodu
nedostatečných finančních prostředků na účtech města a dále z důvodu nerealizace prodeje městských bytů v
Milovicích, který by tyto náklady pokryl, je nutné financovat výše uvedené investice z cizích zdrojů. Radě města byly
předloženy návrhy na možnosti čerpání úvěru ze tří bank - Česká Spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., 
které byly doručeny v požadovaném termínu.
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem z České Spořitelny, a.s. ve výši 
300 000 000 Kč s pevnou (neměnnou) úrokovou sazbou po celou dobu trvání závazku ve výši 1,18 % ročně, se splatností 
15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 - 2023, který byl schválen Radou města dne 12.10.2020, Usn 
č. 567.
Návrhy úvěrů z výše uvedených bank včetně výše uvedeného návrhu Smlouvy o úvěru z České Spořitelny jsou uvedeny v 
příloze tohoto dokumentu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny, a.s. ve výši 300 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 
1,18 % ročně, dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně) a dobou čerpání 2020 - 2023.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

12. 10. 2020 Projednáno RM

567 schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 567
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny ve výši 300 000 000 Kč s úrokovou sazbou
1,18% p.a., dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 Kč ročně), dobou čerpání 2020 - 2023.
II. předkládá
návrh na poskytnutí úvěru pro město Lysá nad Labem od České spořitelny ZM dne 21.10.2020 ke schválení.

Bude projednáno ve FV dne 14.10.2020


