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 Předložení materiálu uloženo: 
 

 Přílohy: Ručitelské prohlášení 

 

 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

 Projednáno v: 
 

 Vztah k rozpočtu města:  
 

 Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

 Věc: Žádost o ručitelské prohlášení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj 

 

 Zastupitelstvo Města Turnov schválilo dne 31. 5. 2012 ručitelské prohlášení za provozní 

 kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj (SČR) ve výši 700.000 Kč s platností do 30. 6. 2014 

 (viz usnesení ZM č. 118/2012). V souvislosti s časovým omezením platnosti ručení nyní 

 hrozí ukončení úvěru. Žádáme Zastupitelstvo Města Turnov o schválení nového ručitskho 

 prohlášení za tento úvěr ve znění požadovaném bankou (viz níže). 

 Kontokorentní úvěr SČR u ČSOB, a.s. je využíván k zajištění průběžného financování  SČ 

 především v souvislosti se zpětným a průběžným financováním projektů podpořených z  do-

 tačních a grantových programů. Především přeshraniční programy (ČR-Polsko, ČR Sas ko) 

 představují významný dotační zdroj pro realizaci aktivit SČR. 

 Vzhledem k neziskovému charakteru SČR postaveném na vícezdrojovém financování  

 činnosti je pro SČR využívání dostupných dotačních programů klíčové pro zajištění aktivit a 

 výstupů (především marketingových aktivit a propagace Českého ráje). 

 Financování formou kontokorentního úvěru, mj. díky ručení ze strany Města Turnov, vyžívá 

 SČR již od roku 2010, a to bez jakýchkoli komplikací či problémů vůči bance. Další úvěry 

 SČR  (např.revolvingový úvěr) byly schválené v souvislosti s finančním zajištěním projek

 tů podpořených z Regionálního operačního programu, na které jsou účelové vázány. 

 Děkuji za vyřízení naší žádosti. 

 S úctou 

 Ing. Jiří Lukeš 

 

 Návrh usnesení (dle požadavku banky): 
 „ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze 

 Smlouvy o úvěru č. 0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Česko

 slovenskou obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby 

 úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících.“ 



 Věc: Žádost o prodloužení ručitelského prohlášení k financování projektu Greenway 

 Jizera 

 

 Sdružení Český ráj (SČR) k 31. 12. 2013 ukončilo realizaci projektu „Greenway Jizera 

 v úseku Dolánky – Líšný“. Nejvýznamnějším partnerem projektu je Město Turnov, které se 

 na základě Smlouvy o partnerství podílí také na spolufinancování projektu (usnesení RM č. 

 24/2010 ze dne 18. 1. 2010). 

 Průběžné financování projektu je zajištěno prostřednictvím revolvingového úvěru u ČSOB 

 (účelový úvěr s opakovaným čerpáním, smlouva o úvěru č.1991/11/5655), který je otevřený 

 do 30. 6. 2014, mj. na základě ručitelského prohlášení Města Turnov (č. 1992/11/5655, viz 

 usnesení ZM č. 231/2011 ze dne 15. 12. 2011). 

 

 Výbor Regionální rady NUTS2 Severovýchod v dubnu t.r. rozhodl o pozastavení  

 proplá cení dotací z Regionálního operačního programu pro Liberecký kraj. Důvodem 

 je probíhající vyšetřování několika problematických projektů na odboru realizace programu 

 v Liberci. Termín znovuobnovení plateb není určen, ovšem hovoří se o řádu měsíců. Celá 

 tato situace je mimo vliv příjemců dotace. 

 

 Vzhledem k výše uvedené situaci se SČR dostává do vážných problémů se splatností úvěru 

 a je nuceno znovu žádat o prodloužení úvěru (jednáme min. o 30.9.2014, nebo lépe  31. 

 12. 2014). V opačném případě hrozí porušení uzavřené smlouvy o úvěru a sankční úrok ve 

 výši 20% úvěru. Vzhledem k dlouhému období (3/4 roku), které je předmětem závěrečné 

 ŽOP činí aktuální výše čerpání 12 mil. Kč. 

 V současné době probíhá závěrečná fáze kontroly podklady s dopracováním a předáním 

 zbývajících podkladů dle požadavků kontroly. Bez ohledu na termín ukončení kontroly  

 projektu však s ohledem na výše uvedenou situaci nemůže být proplacena dotace a splacen 

 úvěr. 

 

 Zásadním řešením nastalé situace je prodloužení úvěrové smlouvy a souvisejícího  

 ručitelského prohlášení, což je předmětem jednání s ČSOB, a.s. Jedním z požadavků banky 

 k prodloužení úvěru (bude-li toto schváleno) je schválení ručitelského prohlášení Města 

 Turnov s níže uvedeným zněním pře depsaným bankou (viz níže). 

 

 Správní rada SČR na svém jednání 16.6.2014 přijala usnesení, kterým se obrací k  

 Zastupitelstvu městaTurnova s žádostí o součinnost a pomoc při řešení nastalé situace, 

 která v krajním případě může mít pro SČR téměř až likvidační dopad. 

 

 Návrh usnesení ZM dne 26.6.2014: 

 „ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze 

 Smlouvy o úvěru č. 1991/11/5655 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Česko

 slovenskou obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 8.2.2012, a to do doby 

 úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících.“ 

 

 Jménem Sdružení Český ráj a na základě usnesení Správní rady SČR žádám tímto  

 Zastupitelstvo Města Turnov o projednání ručitelského prohlášení dle požadavku  

 banky. Toto bude podkladem pro uzavření dodatku k úvěrové smlouvě a nového  

 ručitelského prohlášení. 

 Děkuji za projednání a vyřízení naší žádosti 

 Ing. Jiří Lukeš 

 ředitel Sdružení Český ráj 






