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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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu
Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. HANA MIKULOVÁ, vedoucí oddělení projektových řízení a správy 
dotací
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy

Název materiálu:

Úvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 22/12/LCD ze dne 24.02.2012 mezi 
statutárním městem Přerov jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, IČ 45244782, jako věřitelem, kterým se prodlužuje konečný termín 
splatnosti úvěru do 31.12.2015.

Odpovídá: O. SEDLÁČKOVÁ

Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své schůzi dne 04.06.2014.

Stanovisko odboru ekonomiky:



Odbor ekonomiky doporučuje schválit uzavření dodatku č. 1, a to s ohledem na časové 
prodlevy s realizací a financováním projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova".

Stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení projektových řízení                 
a správy dotací:

Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města“ je podpořen dotací z 
Integrovaného operačního programu a to v max. výši 85 % celkových způsobilých výdajů, 
což představuje částku 81,441 mil. Kč. Dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
uzavřené Smlouvy o dílo s dodavatelem TESCO SW, a. s., musí být fyzická realizace 
projektu ukončena nejpozději do 15.09.2015. Proplácení dotace je plánováno na etapy, dle 
stavu ukončených a zakceptovaných aktivit projektu. Závěrečné vyhodnocení akce, na 
základě kterého bude uvolněna poslední částka dotace musí být předloženo nejpozději do 
30.11.2015. Oddělení projektových řízení a správy dotací doporučuje schválit předložený 
materiál.

Stanovisko odboru vnitřní správy:

Odbor vnitřní správy doporučuje RM schválit návrh usnesení dle důvodové zprávy. Zároveň 
konstatuje, že důvodem pro posun termínů realizace „Projektu“ a odložení čerpání finančních 
prostředků je skutečnost, že původní zadávací řízení muselo být, v souladu s požadavky 
stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zrušeno a vyhlášeno znovu. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. jednání dne 06.02.2012 schválilo uzavření smlouvy 
o přijetí úvěru ve výši do 100 mil. Kč se splatností do 31.12.2014 mezi statutárním městem 
Přerov a Českou spořitelnou, a. s., s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,95 % p. a. Úvěr je 
poskytnut bez zajištění, jeho účelem je financování projektu "Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě města Přerova". Čerpání úvěru se předpokládá ve výši dotace 
očekávané na tento projekt. 

Při sestavování zadávací dokumentace na poskytnutí úvěru vycházel odbor ekonomiky z 
aktuálních informací. Čerpání úvěru bylo nastaveno na období od 01.07.2012 do 31.10.2014, 
způsob splácení nepravidelnými splátkami ve výši dotace získané na výše uvedený projekt. 
Konečná splatnost úvěru byla stanovena do 31.12.2014 s tím, že na základě dodatku k 
úvěrové smlouvě může být prodloužena do 31.12.2015 (čl. IV, odst. 1 smlouvy). Přílohu č. 1 
tvoří příslušná část smlouvy s uvedeným ustanovením. 

S ohledem na prodlevy vzniklé v souvislosti s projektem došlo k výrazné změně časového 
harmonogramu realizace a bylo nezbytné požádat Českou spořitelnu, a. s., o prodloužení 
splatnosti úvěru. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 22/12/LCD ze dne 22.02.2012 
tvoří přílohu č. 2 a upravuje pouze prodloužení konečné splatnosti úvěru do 31.12.2015. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.


