
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Prodloužení termínu čerpání investičního úvěru 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení ZÚK č. 108/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Finanční výbor

Dne: 14. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.1-1 Název: bod 10.1 příloha 1.pdf Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 
1118/17/LCD U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 
1118/17/LCD dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2019. 



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 rozhodlo o uzavření Smlouvy 
o úvěru č. 1118/17/LCD mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. pro zajištění financování 
investičních akcí v letech 2017 - 2021 ve výši 1 500 000 tis. Kč.
Usnesením ZÚK č.20/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byl schválen Dodatek č. 1 k této uzavřené smlouvě, 
který spočíval v provedení změn jednotlivých ustanovení zjednodušující proces předkládání žádostí ze strany 
Ústeckého kraje, kdy pro vlastní čerpání úvěru je nutné předložit pouze faktury s příslušnou smluvní 
dokumentací a příkazy k úhradě závazku kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 29. 4. 2019 v rámci aktualizace a doplnění zásobníku 
akcí financovaných z úvěru v letech 2017 - 2021 uložilo usnesením č. 108/19Z/2019 1. náměstkovi hejtmana, 
aby prověřil možnost prodloužení čerpání úvěru do konce roku 2022. V červnu tohoto roku došlo ke splnění 
úkolu a to projednáním s poskytovatelem úvěru Českou spořitelnou a.s. a předjednání schválení možnosti 
prodloužení termínu čerpání s tím, že si banka zajistí schvalovací proces na úrovni banky a připraví dodatek 
ke smlouvě, který bude do konce roku 2019 projednán v orgánech kraje.

Návrh Dodatku č. 2 je v příloze tohoto materiálu a reaguje na požadavek investičního odboru na prodloužení 
termínu termínu čerpání úvěru o jeden rok, nově do 31.12.2022, při zachování ostatních stávajících termínů 
úvěru, tedy zahájení splácení v 01/2022 a konečném termínu splacení úvěru v 12/2031.

Materiál byl předložen na jednání Finančního výboru ZÚK dne 14. 10. 2019.

Vyjádření odboru INV:
Do zásobníku akcí pro financování z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 byla zahrnuta řada styčných 
finančně nákladných akcí jako je například rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem za 200 mil. Kč, 
nebo celková rekonstrukce objektu školy v Děčíně ve Slovanské ulici za 230 mil. Kč. Projektová příprava 
některých akcí pro svoji složitost však trvá déle, než jsme původně předpokládali, a z tohoto důvodu budou 
některé akce zahájeny později oproti původnímu harmonogramu. Tím dojde i k posunutí termínu jejich 
dokončení. Abychom byli schopni zajistit finanční krytí akce po celou dobu realizace díla, bylo by potřebné 
termín možnosti čerpání prodloužit. Vzhledem k výši přídělu finančních prostředků do Fondu investic a oprav 
Ústeckého kraje není možné takto finančně nákladné akce realizovat souběžně z rozpočtu Fondu investic a 
oprav Ústeckého kraje. Financování těchto akcí je vhodné realizovat z úvěru, neboť poskytuje větší finanční 
objem.

Vyjádření odboru LP:
Po právní stránce bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí 
ekonomického odboru PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Pavla Šimáková 2. 10. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
3.10.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavla Šimáková 2. 10. 2019


