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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

finanční výbor 

 

 

Vztah k rozpočtu města:       

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 Vážení zastupitelé a zastupitelky, 
na březnovém ZM byla schválena úložka ve výši 40 mil. Kč na 6 měsíců na termínovaný vklad 

(1,76% p.a. úrok včetně garance 100% vkladu) u banky J&T BANKA, tato úložka bude končit dne 26. 

9. 2014. 

 

Během doby došlo ke snížení úrokových sazeb na depozitních účtech.  

V rozpočtu na rok 2014 máme rezervu na 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 poslední čtvrtletí 2014 a hlavní stavební část a tím samotná fakturace 

bude až v roce 2015.  

 

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 50 mil. do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 0,95% p.a. včetně pojištění a 
dalších 30 mil. Kč  uložit na spořící účet s online likviditou s úrokovou sazbou 1% p.a.  

 

Pro informaci byly FV předloženy k posouzení níže uvedené nabídky bank: 

 

J&T BANKA, a.s.    zřízení a vedení účtů zdarma 
Prodloužení termínovaného vkladu:  6 měsíců úročený 0,95% p.a. s garancí 100% vkladu 
      6 měsíců úročený 1,45% p.a. bez garance 100% 
vkladu 

výplata úroků po skončení vkladu 
             

vkladový účet s 33 denní výpovědní lhůtou: úročený 1,35% p.a. 
vkladový účet s výpovědní lhůtou 3 měsíce: úročený 1,50% p.a. 



 

možnost snížení rizik vkladů - využití poskytnuté garance do výše vkladu, v případě využití garance 
budou sazby u vkladů sníženy o 0,50% p.a. 
    

Komerční banka, a.s.     

depozitní směnky:     3 měsíce úroková sazba 0,24% p.a. 
      6 měsíce úroková sazba 0,33% p.a. 
 

Česká spořitelna, a.s.     

depozitní účet:      nad 5 mil. Kč úroková sazba 0,20% p.a. 
 

ČSOB,a.s. 
spořící účet     zřízení a vedení účtů zdarma 
      výpovědní lhůta 1 den 
      úroková sazba pro Město Turnov se navyšuje o 0,40% 
p.a.  
      tzn. pásmo do 30 mil. = 0,60% p.a. 
      a pásmo nad 30 mil. = 0,41% p.a. 
Equa bank a.s.    

spořící účet:     úroková sazba v pásmu do výše 30 mil. Kč = 1% p.a. 
      s online likviditou, zůstatek nad 5 mil. Kč = sazba 
zůstává 
 

termínovaný vklad:    6 měsíců úročený 0,50% p.a. 
      výplata úroků měsíčně 
      bez možnosti výpovědi před splatností 
SBERBANK CZ, a.s. 
týdenní revolvingový termínovaný vklad: úročený 0,80% p.a. s garancí sazby do konce roku 
2014 
      týdenní výpovědní doba 
      až do výše vkladu 100 mil. Kč 
 

depozitní účet:     úroková sazba v pásmu do 100 mil. Kč = 0,90% p.a. 
= zřízení a vedení účtů zdarma 
 
GE Money Bank, a.s.    

termínovaný vklad:    1-6 měsíců úročený 0,40% p.a. 
      9-12 měsíců úročený 0,60% p.a. 
UniCredit Bank, a.s.    

Běžný účet:     0 - 30 mil.Kč úročený 0,40% p.a. 
      30 - 80 mil.Kč úročený 0,60% p.a. 
      80 a více úročený 0,05% p.a. 

 

 

Závěr: 
Navrhujeme na doporučení finančního výboru  

 

Návrh:  

1) schválit uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na 

termínovaný vklad na 6 měsíců do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 0,95% p.a. včetně 

garance do výše vkladu 

 



2) schválit uložení volných finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč na spořící 

účet s online likviditou do banky Equa bank, a.s. za úrok 1% p.a.  
 

Projednáno v: finanční výbor dne 17. 9. 2014, zápis přílohou  
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u banky J&T BANKA, a.s. s podmínkou pojištění 

termínovaného vkladu na 6 měsíců a ve výši do 30 mil. Kč u banky Equa bank, a.s. na spořící účet s online 

likviditou. 

 



ZÁPIS ze zasedáníVýbor finanční 

dne 17. září 2014 
 

Zdroj. dokument:  
 
 
 
 
Zpracoval Jana Chodaničová dne 17.09.2014 

 
 

přítomni: Ing. Sláma Tomáš, p. Kubíček Jiří, p. Jiránek Karel, Ing. Jaromír Ducháč, Ing. 

Knížek Jaroslav 
 

omluveni: Ing. Romany Zdeněk, p. Rezler Jiří, Ing. Šubert Lumír, Ing. Hájek Václav 
 

hosté:  Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana 
 

1) rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 dle předloženého 

návrhu. 
 
Usnesení 
5/0/0 
 

2) Úroky u vkladu pro město 

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. 

Kč na termínovaný vklad na 6 měsíců do banky J&T BANKA, a.s. za úrok 0,95% p.a. včetně garance 

100% vkladu a zbývající volné prostředky ve výši 30 mil. Kč uložit na spořící účet do banky Equa 

banka, a.s. za úrok 1 s online likviditou. 

Usnesení 

5/0/0 
 

FV souhlasí s rozhodnutím RM ve věci prodeje kina čp. 2136 v Žižkově ul. Finanční výbor byl seznámen 

s nabídkou o koupi této nemovitosti ve výši 2 mil. Kč a souhlasí s názorem RM nabídnout tuto budovu 

ve veřejné dražbě, z důvodu průběžných provozních výdajů a nutných investičních oprav v řádů 100 

tis. Kč. 

3) Různé - podnět 

Finanční výbor podává tímto podnět k řešení budovy kina čp. 2136, u. Žižkova formou 

veřejné dražby. 

Usnesení 

5/0/0 
 

 


