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Kontokorentní úvěr – nová poptávka 
  

 

2. Důvodová zpráva  
V měsíci červnu tohoto roku končí smlouva na možnost čerpání kontokorentního úvěru.  
V návaznosti na očekávaný propad daňových příjmů a snížení peněžní rezervy města a 
předpokládané potřeby předfinancovat další dotační projekt 2. ZŠ, OF doporučuje provést 
novou poptávku na kontokorentní úvěr s účelem získat vyšší možnost finanční rezervy na další 
nepředvídatelné nutné výdaje a případně další propad daňových příjmů. 
Dle dostupných informací od ředitele 2. ZŠ by se měl ještě letos realizovat projekt na 
Modernizaci 8 odborných učeben v celkové hodnotě cca 4 mil. Kč, který bude z 95% kryt 
z dotace IROP, ta je však potřeba předfinancovat. ZMM se usnesením zavázalo tyto prostředky 
zajistit. Proplacení dotace se má však realizovat až v následujícím roce a tím se zhorší saldo 
rozpočtu. A dále pak město potřebuje mít na účtech určitou finanční rezervu. 
 
Kontokorent je poskytován jako doplněk k běžnému účtu, pokud na účtech není dostatek 
prostředků, do sjednaného limitu se bude moci čerpat do mínusu. V případě, že se prostředky 
nebudou čerpat, banka si strhne rezervační poplatek (odměnu). Pokud se určitá část vyčerpá 
– z ní se pak musí platit úrok a z nevyčerpané částky se opět vypočte rezervační poplatek. 
 
V příloze je uvedena poptávka na kontokorentní úvěr s limitem do 5 mil. Kč na 12 měsíců. 
  
Po výsledku poptávkového řízení bude na červnové zastupitelstvo, v případě potřeby, 
předložena smlouva (příp. dodatek k běžnému účtu) se stanovením kontokorentního 
úvěrového rámce. 
 
Návrh bankovních institucí pro poptávku k podání nabídky /seřazeno abecedně/ - instituce, 
kterých má město vedeny běžné účty: 

➢ Česká spořitelna a. s., Alšovo náměstí 178, 397 01 Písek, IČ 45244782 
➢ Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,  IČ 00001350 
➢ Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 

 
Nabídku bude posuzovat 3členná komise. 
 
 

 


