Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor ekonomický | úsek finanční strategie a kapit. správy
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 69707/2018
Č. spisu: SZ_MMP 69411/2018
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Petra Dvořáková
Telefon: 466 859 474
Email: petra.dvorakova@mmp.cz
Datum: 4.9.2018

Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ze dne 30. 8. 2018, doručené Statutárnímu městu Pardubice datovou zprávou dne 30. 8. 2018, Vám
sdělujeme seznam projektů, které Statutární město Pardubice bude financovat z úvěrového rámce ve
výši 1 mld. Kč dle smlouvy o úvěru mezi Statutárním městem Pardubice a Komerční bankou, a.s. ze dne
11. 5. 2017 a které byly schváleny Zastupitelstvem města Pardubic. V této záležitosti přijalo
Zastupitelstvo města Pardubic následující usnesení:
1. Usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1728/2017 ze dne 27. 4. 2017
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, přičemž maximální výše
úvěrového rámce činí částku ve výši 1.000,000.000,- Kč. Účelem úvěru je refinancování úvěru
poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14.
2. 2011) na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních
investičních projektů. Úvěr bude možné postupně čerpat v období od 1. 7. 2017 do 31. 12.
2020. Úroková sazba úvěru činí 3M PRIBOR + 0,26 % p.a. Splácení jistiny úvěru se sjednává dle
splátkového plánu ve výši 12,500.000,- Kč čtvrtletně v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2040.
Návrh smlouvy o úvěru je přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o úvěru dle bodu I. tohoto usnesení.
Z: Ing. Martin Charvát
T: 30. 6. 2017
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III. Zastupitelstvo města Pardubic
Vyhrazuje
si v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozhodování o všech (bez ohledu na jejich hodnotu či věcný důvod)
jednotlivých konkrétních účelech (investičních záměrech, akcích apod.) využití úvěrového rámce
schváleného bodem I. tohoto usnesení.
2. Usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2077/2017 ze dne 23. 10. 2017
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
finanční zajištění realizace kompletního projektu Revitalizace letního stadionu v Pardubicích
vč. PD a ostatních nákladů s tímto projektem souvisejících (tj. okolí a komunikace U Stadionu a
okolí a komunikace u nábřeží Labe vedle Arnošta) bude realizováno výhradně z úvěrových
zdrojů vyčleněných v rámci úvěrového rámce, dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním
městem Pardubice a Komerční bankou, a.s. V případě získání finančních prostředků na
revitalizaci letního stadionu z některého z dotačních titulů budou úvěrové zdroje nahrazeny
dotačními.
3. Usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2382/2018 ze dne 22. 2. 2018
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
aktualizovaný seznam významných investičních akcí do roku 2020, orientačně do roku 2025 odhadované investiční náklady přibližně Kč 10 mil.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Zapojení úvěrových zdrojů na projekt „Přístavba ZŠ Svítkov“ v celkové výši Kč 60 mil., na projekt
„Výstavba MŠ Svítkov“ v celkové výši Kč 35 mil. a na projekt „Aquacentrum – přístavba 25m
bazénu v celkové výši Kč 30 mil. v letech 2018, 2019, v souladu s usnesením č. Z/1728/2017 římská III.
V rámci seznamu významných investičních akcí do roku 2020 (orientačně do roku 2025) Statutární
město Pardubice plánuje čerpat z úvěrového rámce v roce 2020 finanční prostředky na projekty:
„Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská“ ve výši 42 500 tis. Kč a „Propojka ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská“ ve
výši 40 000 tis. Kč. Zastupitelstvo města Pardubic však doposud nepřijalo usnesení na čerpání finančních
prostředků z úvěrového rámce na tyto projekty. Zastupitelstvo město Pardubic bude v rámci aktualizace
seznamu významných investičních akcí znovu posuzovat připravenost těchto projektů a jejich realizaci.
K aktuálnímu datu je z výše uvedeného úvěrového rámce ve výši 1 mld. Kč vyčerpána částka ve výši
295 384 615,40 Kč v souvislosti s refinancováním úvěru poskytnutého Československou obchodní
bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14. 2. 2011) na financování modernizace plaveckého
areálu v Pardubicích (dále jen „PaP“) v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.
Z/1728/2017 římská I.
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Rekapitulace k aktuálnímu datu:
Úvěrové zdroje použité na refinancování PaP
Plánované úvěrové zdroje na "Letní stadion vč. okolí"
Plánované úvěrové zdroje na "Aquacentrum - přístavba 25m bazénu"
Plánované úvěrové zdroje na "Přístavbu ZŠ Svítkov"
Plánované úvěrové zdroje na "Výstavbu MŠ Svítkov"
Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Pod Břízkami a Kyjevska"
Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská"
Úvěrové zdroje zbylé volné (do Kč 1 000 000 tis.)

295 385 tis.
493 000 tis.
30 000 tis.
60 000 tis.
35 000 tis.
42 500 tis.
40 000 tis.
4 115 tis.

S pozdravem

Ing. Václav Brož
vedoucí ekonomického odboru
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