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NÁVRH USN. ZM/N 3134
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce od Nadace

nemocnice v Jablonci nad Nisou, IČO 64045838 za uvedených
podmínek

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  je  jedním  ze  zřizovatelů  Nadace 
nemocnice v Jablonci nad Nisou, IČO 64045838, se sídlem Nemocniční 15, 
466 60 Jablonec nad Nisou.

Účelem  Nadace  nemocnice  je  pořízení,  obnova  zdravotnické  techniky  a 
pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v Jablonci 
nad Nisou. Tyto věci jsou hrazeny z výnosů majetku uloženého u finančních 
institucí.

Dne 27.12.2017 byla uzavřena smlouva o zápůjčce – za účelem zhodnocení 
finančních prostředků, kdy nadace zapůjčila městu částku 12 500 000,- Kč 
ke  zhodnocení  v portfoliu  cenných  papírů  města.  Dodatkem č.  1  ze  dne 
2.10.2020 došlo  k navýšení  zápůjčky  o  7  625 000,-  Kč  na  celkovou  výši 
20 125 000,- Kč.

Délka: doba určitá – 01/2018 až 12/2021

Protože se správcem portfolia J&T bankou a.s. od 1.1.2020 byla dohodnuta 
snížená odměna za správu z 16 % na 13,5 %, tuto změnu také promítáme do 
smlouvy o zápůjčce.

Za rok 2020 tato sleva představuje částku 18 436,25 Kč.

Příloha: návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce.

Finanční  výbor  dne  8.  března  2021  projednal  předložený  materiál  a 
doporučuje zastupitelstvu města  schválit  dodatek č.  2  ke  smlouvě o 
zápůjčce od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, IČO 64045838, se 
sídlem Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou za výše uvedených 
podmínek.



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce - za účelem zhodnocení 
finančních prostředků. 

Smluvní strany

1. Zapůjčitel: Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou,  IČO 64045838, se sídlem 
Nemocniční  15,  466  60  Jablonec  nad  Nisou,  zapsanou  v obchodním  rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643 (dále také jako 
„Nadace“) a 

2. Vydlužitel:  Statutární  město  Jablonec  nad  Nisou,  IČO  00262340,  se  sídlem 
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále také jako „Město“)

Uzavírají ve vzájemné shodě tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce – za účelem zhodnocení 
finančních prostředků

I.

Strany uzavřely dne 27.12.2017 smlouvu o zápůjčce – za účelem zhodnocení finančních 
prostředků (dále jen „Smlouva“), kdy Nadace poskytla Městu finanční prostředky ve výši 
12 500 000,- Kč za účelem jejich zhodnocení na dobu 5-ti let ode dne podpisu.

Dodatkem č. 1 ze dne 2.10.2020 došlo k navýšení zápůjčky o 7 625 000,- Kč (slovy: sedm 
milionů  šest  set  dvacet  pět  tisíc  korun  českých)na  celkovou  částku  zápůjčky  ve  výši 
20.125.000, - Kč (slovy: dvacet milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých).

II.

1. Obě  smluvní  strany  se  dohodly  na  úpravě  výpočtu  úroku  zápůjčky  dle  čl.  1.5. 
Smlouvy takto:

Původní znění:

 1.5. Smluvní strany sjednávají,  že výpočet úroku ze zápůjčky se bude odvíjet od aktuální roční 
procentní výše zhodnocení portfolia města uvedené správcem portfolia v Roční zprávě o řízení 
portfolia cenných papírů statutárního města Jablonec nad Nisou snížené o 20 %, přičemž 16 % 
z těchto  je  výnosová  odměna  za  správu  portfolia  dle  smluvního  vztahu  Města  a  správce 
portfolia cenných papírů a zbývající 4 % představují paušál na transakční a jiné náklady na  
správu. 

Se nahrazuje zněním s platností již pro rok 2020:

1.5. Smluvní strany sjednávají, že výpočet úroku ze zápůjčky se bude odvíjet od aktuální roční 
procentní výše zhodnocení portfolia města uvedené správcem portfolia v Roční zprávě o řízení 



portfolia cenných papírů statutárního města Jablonec nad Nisou snížené o 17,5 %, přičemž 
13,5 % z těchto je výnosová odměna za správu portfolia dle smluvního vztahu Města a správce 
portfolia cenných papírů a zbývající 4 % představují paušál na transakční a jiné náklady na  
správu. 

III.

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá  dodatek  jejím  uveřejněním v souladu  se zák.  č.  340/2015  Sb.,  o  registru 
smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

4. Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  byl  schválen  zastupitelstvem  města  na  jeho  zasedání 
konané 17.9.2020. 

V Jablonci nad Nisou dne 18. března 2021

Statutární město Jablonec nad Nisou Nadace nemocnice v Jablonci nad 
Nisou

__________________________________ ________________________________

Jméno: RNDr. Jiří Čeřovský Ing. Petr Beitl

Funkce: primátor předseda správní rady

 

__________________________________

Jméno: Ing. Milan Kouřil

Funkce: náměstek primátora
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