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Usnesení 
26. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 31.08.2020 

  

čís. 3243/RMObM-JIH/1822/26 
- 

3244/RMObM-JIH/1822/26 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 31.08.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3243/RMObM-JIH/1822/26 OSK/RMOb/02
09/20 

Poskytnutí finančního daru společnosti AKORD 
& POKLAD, s.r.o. 

3244/RMObM-JIH/1822/26 OFR/RMOb/00
75/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč 
na předfinancování dotačních projektů městského 
obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0209/20 
Poskytnutí finančního daru společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 3243/RMObM-JIH/1822/26 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., 
se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle důvodové zprávy včetně 
uzavření darovací smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 479731451, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0075/20 
Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč na předfinancování dotačních 
projektů městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3244/RMObM-JIH/1822/26 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

a) rozhodnout požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru pro městský obvod 
Ostrava-Jih na předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 
30 mil. Kč 

b) schválit základní parametry úvěru na předfinancování dotačních projektů městského obvodu 
Ostrava-Jih: 

- účel úvěru: předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih 

- druh a výše úvěru: závazná úvěrová linka s limitem 30 mil. Kč 

- splatnost úvěru: 3 roky od podpisu smluvní dokumentace 

- čerpání úvěru: postupně nebo jednorázově s tím, že bude možné tyto finanční prostředky 
bez poplatků a sankcí kdykoliv splatit či opětovně čerpat 
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- splácení úvěru: formou přijatých dotací nejpozději však ke konečnému datu splatnosti úvěru 

- forma splácení: oddělené splácení jistiny a úroků 

- forma splácení úroků: čtvrtletně 

- typ úrokové sazby: fixní a pohyblivá (3M PRIBOR) - obě varianty 

- možnost předčasného splacení: ano 

- poplatek za zpracování a správu úvěru: bez poplatku 

- závazková provize (rezervace zdrojů): bez závazkové provize 

- zajištění úvěru: bez zajištění (pouze ratingem města) 

- možnost nedočerpání úvěru: ano 

- možnost mimořádných splátek: ano 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 10.09.2020
 místostarosta 

 

 


