
Pořadové číslo: 17/5

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 03.04.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15.04.2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Přijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a. s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přijetí půjčky ve výši               
do 22 mil. Kč se splatností do roku 2018 mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo           
Přerov, a. s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, IČ 25391453. Půjčka bude poskytnuta 
bez zajištění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.07.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou materiálu zabývat na své schůzi dne 10.04.2013.

Stanovisko odboru ekonomiky

Odbor ekonomiky předkládá předlohu ke zvážení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 04.02.2013 schválilo rozpočtový rámec investiční 
akce "ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení" ve výši 22.385.000 Kč a záměr jejího financování
prostřednictvím přijetí půjčky (úvěru). 

Záležitost byla projednána představenstvem společnosti Teplo Přerov, a. s., s tím, že bylo dohodnuto: 
 bezúročná půjčka bude poskytnuta ve výši do 22 mil. Kč se splatností 5 let, 
 půjčka bude poskytnuta bez zajištění,
 čerpání půjčky se očekává v polovině roku 2013 (max. v průběhu roku 2014),



 splátky budou realizovány od roku 2014 do roku 2018:
      -   pravidelnými ročními splátkami ve výši 3 mil. Kč splatnými vždy k 31.01. kalendářního roku,
      -  mimořádnou splátkou s tím, že poslední splátka ke dni 31.01.2018 bude ve výši zůstatku 
nesplacené půjčky.

Půjčka poskytnutá společností Teplo Přerov, a. s., bude sloužit k financování akce "ZŠ Svisle –
energetické opatření – zateplení" ve výši 22.385.000 Kč, na kterou očekává statutární město Přerov 
dotaci ve výši 8.987.490 Kč (předpoklad poskytnutí dotace – konec roku 2014, začátek roku 2015). 
Dotace bude použita na realizaci mimořádné splátky, a to nejpozději do 90 dnů od poskytnutí dotace.

rok čerpání půjčky splátky zůstatek k 31.12.

2013 22.000.000            - 22.000.000

2014             -       3.000.000 19.000.000

2015             -        3.000.000
8.987.490

  7.012.510

2016             - 3.000.000   4.012.510

2017             - 3.000.000   1.012.510

2018             - 1.012.510                 -

V případě, že by na základě výběrového řízení bylo na výše uvedenou investiční akci dosaženo nižších 
než v současné době předpokládaných výdajů, bude půjčka čerpána maximálně v této výši.


