Příloha č. 1 k návrhu rozpočtového opatření č. 2/2009

Financování projektu „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“
V souvislosti se zkrácením doby realizace projektu „AN Svoboda nad Úpou“ (dokončení
stavebních prací je plánováno na 6.11.2009) je nutné změnit financování celého projektu.
Původní finanční plán počítal s rozložením finančního plnění do 2 let, resp. šesti etap, z toho
v roce 2010 se mělo jednat o částku 12,5 mil. Kč. V tuto chvíli pan Haase (stavební dozor
investora) předložil předpokládané měsíční finanční plnění za stavební část projektu
(splatnost faktur je 30 dní):
bez DPH
04/2009
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009

4 414 000 Kč
3.000 000 Kč
5.000 000 Kč
7.000 000 Kč
5.000 000 Kč
1.000 000 Kč
1.000 000 Kč

včetně DPH
5.253.000,-Kč
3.570.000,-Kč
5.950.000,-Kč
8.330.000,-Kč
5.950.000,-Kč
1.190.000,-Kč
1.190.000,-Kč

platba v 5/09, již uhrazeno
platba v 6/09
platba v 7/09
platba v 8/09
platba v 9/09
platba v 10/09
platba v 11/09

Ke dnešnímu dni je na projekt již vynaloženo z vlastních prostředků města celkem
6.613.000,-Kč (zaokrouhleno na celé tis. Kč) – viz tabulka:

fa č.
A+K
282009
8000144
8000224
900063
2009004
2008014
2008045
2008083
2008016
5133541138
107/2008
12/2009
192009
5133587804
200968
2009056
CELKEM

měsíc
4/09
5/2009
6/2008
9/2008
3/2009
4/2009
04/2008
06/2008
11/2009
2/2008
12/2009
12/2009
2/2009
3/2009
3/2009
5/2009
5/2009

Výdaje celkem na projekt k 20.5.2009
text
bez DPH
DPH
stavební práce
4 414 027,80
838 665,20
TDI odst. 3 - 1)
17 000,00
3 230,00
poradenství
15 000,00
2 850,00
zpracování žádosti
25 000,00
4 750,00
odstavec 4.3 a)
90 000,00
17 100,00
bilboard
45 000,00
PD územní
rozhodnutí
334 040,40
43 467,60
PD stav. povolení a)
320 000,00
60 800,00
PD stav. povolení b)
204 840,40
38 919,60
mapový podklad
19 900,00
3 781,00
378,13
71,87
zveřejnění na centr. adrese
Zaj. VŘ na dodavatele
14 250,00
2 707,50
Zaj. VŘ na dodavatele
42 750,00
8 122,50
Zaj. VŘ na dodavatele
3 000,00
570,00
378,13
71,87
zveřejnění na centr. adrese
koordinátor BOZP
13 000,00
2 470,00
archeologický výzkum
5 700,00
1 083,00
5 564 264,86
1 028 660,14

celkem s DPH
5 252 693,00
20 230,00
17 850,00
29 750,00
107 100,00
45 000,00
397 508,00
380 800,00
243 760,00
23 681,00
450,00
16 957,50
50 872,50
3 570,00
450,00
15 470,00
6 783,00
6 612 925,00

V základním rozpočtu bylo na projekt vyčleněno z rezervních fondů 7.666.000,-Kč, v návrhu
rozpočtového opatření č. 2/2009 pak je připravena další maximální možná částka ve výši
2.666.000,-Kč, celkem tedy 10.332.000,-Kč
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Pro lepší ilustraci, proč bylo možné vyčlenit pouze 10.332.000,-Kč.
Pokud se podíváte na rozbor financování, který je součástí Závěrečného účtu Města Svoboda
nad Úpou v příloze č. 4, tak zůstatky ZBÚ k 31.12.2008 (převádějí se na Fond rezerv a
rozvoje), Fondu rezerv a spořících účtů dohromady činí 17.859.000,-Kč.
Tato částka byla vyčerpána takto:
Běžný rozpočet 2009
Projekt AN Svoboda
základní rozpočet
660.000
7.666.000
rozp. opatření č.1/2009
5.741.000
0
návrh rozp. opatření č. 2/2009
1.126.000
2.666.000
CELKEM
7.527.000
+
10.332.000
Z tohoto přehledu vyplývá, že vlastní prostředky z fondů jsou vyčerpány do maximální možné
výše, připsané úroky ze spořících účtů jsou součástí běžného rozpočtu roku 2009.
Tato částka by postačila pouze na původní finanční plán, který počítal s dobou realizace
projektu až do října 2010 a kdy by průběžně plynuly zpět do rozpočtu peníze z evropských
fondů (první platba měla dorazit koncem září nebo začátkem října na základě skutečného
finančního plnění, resp. plateb do 30.6.2009 – samozřejmě poměrná část ve výši 92,5%,
pokud nebude z nějakých důvodů dotace krácena, i s tím je nutno počítat, protože kritéria jsou
nastavena opravdu přísně).
V tuto chvíli je však nutné zrevidovat celý finanční plán na základě zkráceného
harmonogramu realizace projektu, kromě stavebních prací (viz výše) souvisí s projektem i
další způsobilé výdaje – TDI, služby BOZP, autorský dozor, realizační PD, posudky, platby
pro CEP a další – celkové způsobilé výdaje projektu dle posledního platného finančního plánu
činí 34.375.000,-Kč. Přehled předpokládaných plateb a jejich harmonogram je uveden v této
tabulce (údaje v celých tis. Kč a zokrouhleno na celé tis.):
předpokládané čerpání
Prostředky na projekt v rozpočtu
1 093 v roce 2008
r. 2008
-.1.093
10 332 v roce 2009
2.Q.2009
- 9.500
20.000 - úvěr 7/09
3.Q.2009
- 20.832
9 7001 – příjem z EU fondů – konec 9/09 nebo začátek 10/09
4.Q.2009
- 2.950
1.splátka úvěru 4.Q..2009 - 6.750
19 2002 – příjem z EU fondů – konec 12/09 nebo začátek 1/10
2.splátka úvěru 1/2010 -13.250
2 7003 – příjem z EU fondů – konec 3/10 nebo začátek 4/10

zůstatek prostředků
0
832
0
9 700
6.750
0
19 200
5 950
8 650

Rekapitulace ( rozdíly vznikly ze zaokrouhlení, nutno počítat s možností krácení dotace ze
strany kontrolních orgánů):
Vlastní prostředky: 1093 + 10332 – 8650 = 2.775
správně 2.578
Z EU: 9700 + 19200 + 2700 %
31.600
správně 31.797
CELKEM výdaje projektu:
34.375
Překlenovací úvěr ve výši 20 mil. Kč.
1

tato částka vychází z tohoto předpokladu:
výdaje k 20.5.2009: 6.613.000 + platba za 5/09: 3.570.000 + další předp. výdaje do částky cca 10.500.000,-Kč,
z toho 92,5% = 9.700.00,-Kč
2
tato částka vychází z tohoto předpokladu:
výdaje za 3.Q. 2009: 20.832.000,-Kč, z toho 92,5% = 19.200.00,-Kč
3
tato částka vychází z tohoto předpokladu:
výdaje za 4.Q. 2009: 2.950.000,-Kč, z toho 92,5% = 2.700.00,-Kč

2

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtového opatření č. 2/2009

Z výše uvedeného stručného přehledu vyplývá jediné možné řešení, a to přijetí
překlenovacího úvěru ve výši 20 mil. Kč. Tento úvěr by bylo nutné otevřít k čerpání ke konci
července 2009 na období půl roku, tj. do 31.1.2010.
Přestože překlenovací úvěr vypadá děsivě, je důležité podtrhnout ono překlenovací, protože
z přehledu vyplývá, že výsledkem této finanční operace bude opět zůstatek rezervních
prostředků ve výši cca 9 mil. Kč, které bude možno opět převést na nějaké spořící produkty
nebo na realizaci dalších investičních projektů v souladu s preferencemi města.
Náklady spojené s otevřením překlenovacího úvěru, tj. úroky a poplatky je město schopno
hradit z běžného rozpočtu.
Město má bankovní účty u České spořitelny a u ČSOB, takže by bylo vhodné oslovit zejména
tyto dva bankovní ústavy a pro větší pružnost a vzhledem k prázdninovému období přenést
kompetenci výběru bankovního ústavu z těchto dvou na Radu města.
Pro přijetí překlenovacího úvěru byla přijata následující usnesení:
 ZM schválilo přijetí překlenovacího čerpacího úvěru ve výši 20 mil. Kč na přechodné
financování projektu „AN Svoboda nad Úpou“ v období od 7/2009 – 1/2010
 ZM pověřilo Radu města vypsáním výběrového řízení a posléze výběrem bankovního
ústavu, u kterého bude otevřen čerpací překlenovací úvěr na základě předložených
nabídek
Zároveň ve spolupráci s projektovým manažerem ze společnosti CEP město intenzivně
pracuje na podání změny v projektu, která se právě týká časového zkrácení harmonogramu
realizace projektu, včetně nového finančního plánu.

Ve Svobodě nad Úpou dne 28.5.2009
Vyhotovil:

Bc. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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