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Podklady na zasedání ZM dne 27. 2. 2014 

Název materiálu : 03 Finanční záležitosti – zhodnocení úložky 

alokované na Maškovu zahradu a předčasné splátky úvěrů v roce 

2014 

 
Předkládá:  Ing. Pekař Jaromír 

Vypracovala: Chodaničová Jana 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana 

 Předložení materiálu uloženo:  
Přílohy: 1 zápis FV dne 18. 2. 2014 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů 

Projednáno v: finanční výbor dne 18. 2. 2014 

Vztah k rozpočtu města: financování 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

bod 1) předčasné splátky úvěrů v roce 2014 

Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

v souladu s uzavřenými smlouvami o úvěru je možné realizovat předčasné splátky bez 

poplatků a sankcí.  

K datu 19. 2. 2014 zůstatky na městských účtech činí cca 45 mil. Kč. Navrhujeme 

v měsíci březnu 2014 provést mimořádné splátky za období březen až prosinec 2014 u těchto 

dlouhodobých úvěrů: 

1) Česká spořitelna, a.s. – úvěrová smlouva č.2107/06/LCD, úrokovou sazbu pribor 

12M+0% = tj. cca 1,58%, úvěr čerpán v roce 2006 a 2007 – od ledna 2008 měsíční 

splátky jistiny 577 tis. Kč – mimořádná splátka jistiny ve výši 5770 tis. Kč, zůstatek 

k 28. 2. 2014 bude činit 8340 tis. Kč 

2)  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – úvěrová smlouva č.2007-4145-MA, 

úroková sazba ve výši 2,50% p.a., úvěr přijat v roce 2007 – od ledna 2009 měsíční 

splátky jistiny 566 tis. Kč – mimořádná splátka jistiny ve výši 5660 tis. Kč, zůstatek 

k 28. 2. 2014 bude činit 24906 tis. Kč 

3) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – úvěrová smlouva č.2009-4023-GU, 

úroková sazba ve výši 2,50% p.a., úvěr přijat v roce 2009 – od července 2011 měsíční 

splátky jistiny 315 tis. Kč – mimořádná splátka jistiny ve výši 3158 tis. Kč, zůstatek 

k 28. 2. 2014 bude činit 27833 tis. Kč 

 

Celkem budou činit mimořádné splátky 14588 tis. Kč. 
Realizací těchto mimořádných splátek vznikne úspora na úrocích cca 250 tis. Kč. 

 

bod 2) zhodnocení volných finančních prostředků 

 
V rozpočtu na rok 2014 máme plánované navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov s.r.o. na akci Maškova zahrada ve výši 90 mil. Kč. Přepokládané zahájení stavby je 



v 2. polovině letošního roku a samotná fakturace až od září 2014. Zůstatek finančních prostředků na 

účtech města bude ke konci února 2014 činit cca 60 mil. Kč.  

Na letošní rok nebudeme žádat o přijetí kontokorentního úvěru. Přijatý kontokorentní úvěr v roce 2013 

skončil dne 30. 1. 2014. 

  

V současné době máme volné finanční prostředky na běžných účtech u KB, a.s. a ČS, a.s., kde se 

pohybuje úroková sazba v pásmu nad 5 mil. Kč ve výši 0,35% p.a. (ČS, a.s.) a 0,25% (KB, a.s.) 

 

Na doporučení finančního výboru navrhujeme tyto volné finanční prostředky uložit na termínovaný 

vklad na 6 měsíců ve výši 40 mil. do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 2,05% p.a. Zbývající volné 

prostředky postupně ukládat na vkladový účet s výpovědní lhůtou 33 dnů se stávající sazbou 1,85% 

p.a.  

 

Pro informaci byly FV předloženy k posouzení níže uvedené nabídky bank: 
 
J&T BANKA, a.s.    zřízení a vedení účtů zdarma 
 
termínovaný vklad:    1 měsíc úročený 0,85% p.a. 
      3 měsíce úročený 1,85% p.a. 
      6 měsíců úročený 2,05% p.a. 
      výplata úroků po skončení vkladu 
      garance úrokové sazby po celou dobu vkladu 
       
vkladový účet s 33denní výpovědní lhůtou: úročený 1,85% p.a. 
      výplata úroků měsíčně 
      možnost uvolnit prostředky do 33 dní 
 
možnost snížení rizik vkladů - využití poskytnuté garance do výše vkladu, v případě využití garance 
budou sazby u vkladů sníženy o 0,50% p.a. 
 
Česká spořitelna, a.s.    úroková sazba 0,35% p.a. 
 
ČSOB,a.s. 
 
spořící účet     zřízení a vedení účtů zdarma 
      výpovědní lhůta 1 den 
      úroková sazba pro Město Turnov se navyšuje o 0,50% 
p.a.  
      tzn. pásmo od 1 mil. do 30 mil. = 1% p.a. 
      a pásmo nad 30 mil. = 0,60% p.a. 
Equa bank a.s. 
 
spořící účet:     úroková sazba v pásmu do 30 mil. Kč = 1,25% p.a. 
      úroková sazba v pásmu nad 30 mil. Kč = 1% p.a. 
 
termínovaný vklad:    1 měsíc úročený 0,45% p.a. 
      3 měsíce úročený 0,60% p.a. 
      6 měsíců úročený 0,80% p.a. 
      1 rok úročený 1,30% p.a. 
      výplata úroků měsíčně 
      bez možnosti výpovědi před splatností 
 



SBERBANK CZ, a.s. 
 
termínovaný vklad:    1 měsíc úročený 0,40% p.a. 
      3 měsíce úročený 0,60% p.a. 
      6 měsíců úročený 0,90% p.a. 
      1 rok úročený 1,10% p.a. 
      zřízení a vedení účtů zdarma 
 
 
spořící účet:     úroková sazba v pásmu do 50 mil. Kč = 0,50% p.a. 
 
depozitní účet:     úroková sazba v pásmu od 10 mil. Kč = 0,60% p.a. 
 
 
Komerční banka, a.s. 
 
depozitní směnka:    1 měsíc úročený 0,14% p.a. 
      3 měsíce úročený 0,33% p.a. 
      6 měsíců úročený 0,47% p.a. 

 

 

Závěr: 
Navrhujeme na doporučení finančního výboru  

 

Návrh: 1) schválit předčasné splacení půjček v roce 2014 ve výši 14588 tis. Kč 

 

2) schválit uložení volných finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč na termínovaný 

vklad na 6 měsíců do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 2,05% p.a.  a zbývající volné 

prostředky postupně ukládat na vkladový účet s výpovědní lhůtou 33 dnů se stávající 

sazbou 1,85% p.a.  u téže banky. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje mimořádné splátky jistiny za rok 2014 ve výši:  

a) 5770 tis. Kč – úvěrová smlouva č. 2107/06/LCD Česká spořitelna, a.s. 

b) 5660 tis. Kč – úvěrová smlouva č. 2007-4145-MA Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, a.s. 

c) 3158 tis. Kč – úvěrová smlouva č. 2009-4023-GU Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, a.s. 

 

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje uložení volných finančních prostředků dle 

návrhu finančního výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha  

ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční 
dne 18. února 2014  

 
Zdroj. dokument:  

 

Zpracoval Jana Chodaničová dne 10.02.2014 

 

 

přítomni: Ing. Sláma Tomáš,  p. Kubíček Jiří,    Ing. Knižek Jaroslav, Ing. Šubert Lumír 

omluveni: p.Rezler Jiří, p. Jiránek Karel, Ing. Romany Zdeněk, , Ing. Hájek Václav 

hosté:  Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana 

 

1) VHS financování 

Finanční výbor neshledává rozpor ve vývoji ceny vodného a stočného u VHS dle uzavřené 

koncesní smlouvy a rozhodnutí rady VHS směřující k zajištění finanční stability. Uvedené je 

podmínkou pro zachování  důvěryhodnosti  financování vůči partnerům, především 

úvěrujícím bankám, včetně schopnosti splácet přijaté úvěry. 

 

Finanční výbor vyjadřuje podporu přijatému usnesení o způsobu údržby a oprav stávajícího 

vodohospodářské majetku (vodovodní a kanalizační řády, úpravny vody , čističky atd.), který 

spočívá v zajišťování potřebných finančních prostředků zajištěných z pronájmu vodárenského 

majetku společnosti SVaK. Příjmy z pronájmu tvoří hlavní část z vybraného vodného a 

stočného od uživatelů. Tyto prostředky jsou vraceny na zajištění prosté reprodukce 

vodohospodářského majetku jako celku. 

 

Finanční výbor zároveň vyjadřuje souhlas s možností města podílet se na větších investičních 

akcích VHS, především v oblasti rozvoje a rozšířování vodohospodřářského majetku. 

 

Finanční výbor nedoporučuje variantu možnosti úhrady provozních nákladů VHS z rozpočtu 

města. Tyto náklady by měly být hrazeny z vybraných nájmů, respektive s vodného a 

stočného. 

 

Usnesení 

4/0/0 

 

2) Úroky u vkladu pro město 

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uložení volných finančních prostředků ve výši 40 mil. 

Kč na termínovaný vklad na 6 měsíců do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 2,05% p.a.  a zbývající 

volné prostředky postupně ukládat na vkladový účet s výpovědní lhůtou 33 dnů se stávající sazbou 

1,85% p.a.  u téže banky. 

Usnesení 

4/0/0 

 



3) Předčasné splátky úvěrů 

Finanční výbor doporučuje ZM schválit předčasné splátky dlouhodobých úvěrů v roce 2014 

dle návrhu. 

Usnesení 

4/0/0 

 

4) Schválená Rozpočtová pravidla Sportovní komise Rady města - na vědomí 

Finanční výbor byl informován o schválení Rozpočtových pravidel Sportovní komise Rady 

města Zastupitelstvem města na zasedání dne 30. 1. 2014.  

 

 


