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Název materiálu:

Půjčka od společnosti Teplo Přerov, a. s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši 22.000.000 Kč se splatností do 31.01.2018 mezi 
statutárním městem Přerov, jako dlužníkem a společností Teplo Přerov a. s., se sídlem Blahoslavova 
1499/7, Přerov I-Město, IČ 25391453, jako věřitelem. Půjčka bude poskytnuta bez zajištění                        
a bezúročně,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.07.2013

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8123 210 Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky

106 780,8 + 22 000,0 128 780,8

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 342,9* - 385,0 12 957,9

3113 510 Investiční akce (org. 500174 –
ZŠ Svisle - energetické opatření
- zateplení)

0,0 + 22 385,0 22 385,0

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své schůzi dne 10.04.2013 a doporučila schválit 
Zastupitelstvu města Přerova výše uvedené usnesení.

Stanovisko odboru ekonomiky

Odbor ekonomiky předkládá předlohu ke zvážení.

Stanovisko oddělení právního:

Oddělení posoudilo právní náležitosti smlouvy o půjčce dle platné legislativy.

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 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 (popř. splátkami) 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 zateplování objektů 
školských zařízení ve vlastnictví dlužníka, prioritně na akci "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 se vysoutěží nižší částka, je možné řešit změnu výše půjčky dodatkem ke smlouvě, který 
by byl rovněž předložen ke schválení Zastupitelstvu města Přerova, případně je možné využít druhou 
(jednodušší) variantu, a to rozdíl vrátit formou mimořádnou splátky v roce 2013 (kdy by bylo nutné 
pouze schválit příslušné rozpočtové opatření). Další mimořádnou splátkou by pak byla přijatá dotace.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal dne 10.04.2013 o rozpočtové opatření, z tohoto 
důvodu nebyly předmětné úpravy rozpočtu dle bodu 2) návrhu usnesení předloženy radě města. Na 
dofinancování výdajů nad rámec výše uvedené půjčky budou použity zdroje rezervy na havárie.

Přílohou materiálu je návrh smlouvy o půjčce č. MMPr-SML/0315/2013.


