Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 3. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 21.02.2020 v 14:30 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál

Omluveni:

Ing. Zdenka Sedláčková

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Smlouva o úvěru KB

Josef Kozel (ST)

3. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta poděkoval za rychlou reakci na žádost o svolání mimořádného jednání rady města a navrhl jediný bod
programu 1) Schválení úvěru od KB.

2.

Smlouva o úvěru KB
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě usnesení zastupitelstva města z prosince 2019 k projednání návrh úvěrové smlouvy
na financování investičních akcí města v postupném náběhu březen 2020 - prosinec 2021 a se všemi parametry
stanovenými zastupitelstvem města. K písemným výtkám p. Ulrichové podal pan starosta vysvětlení a vysvětlil znění
odkládací podmínky: "Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů doklady: faktury, kupní smlouvy či
jiné obdobné doklady akceptovatelné bankou, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude
provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních
prostředků Klienta (dále jen "Refundace"). Čerpání bude provedeno ve výši 100% z částky uvedené na příslušném
dokladu bez DPH, v případě, že klient nemá nárok na vratku, tak včetně DPH. Klient je povinen požádat o Čerpání v
měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla
předchozí úhrada provedena." Pan místostarosta upozornil v bodě 5.3 úvěrové smlouvy na možnosti navýšení sazby
při porušení úvěrových podmínek, pan Ryčl upozornil na rozhodčí doložku smlouvy a možnost zvolit si měnu, ve
které bude úvěr poskytnut, a v bodě č. 2.2 a na dopady uplatnění DPH z přijatých daňových dokladů. V bodě 6.1

smlouvy upozornil, že pojmem "jistina" není nikde nadefinován. Pan starosta přislíbil, že pokud není definice uvedena
v úvěrových podmínkách, bude žádat doplnění. Dále se pan místostarosta pozastavil nad zněním bodu 8.3.3., který se
týká závazného ukazatele stanoveného jako poměr přebytku běžného rozpočtu ku dluhové službě a bodem 8.4.1.,
který stanoví povinnost veškeré tržby odvádět na účet KB. Pro diskusi nad všemi připomínkami a jejich vysvětlením
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.: R/2020/057
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s. na profinancování investičních akcí v letech 2020-2021 dle
předloženého návrhu KB 99025046020
II. u k l á d á
zajistit podpis úvěrové smlouvy s KB č. 99025046020
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 28.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání rady města v 15.10 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

