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Název materiálu:

Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu č. 6/13 ze dne 29.4.2013 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako věřitelem a *** jako dlužníkem, jehož předmětem bude změna znění čl. III 
odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

„Dlužník se zavazuje platit poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 
15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100, variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 60 000,00 Kč s 
úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději do 15.5.2018.“

se nahrazuje textem:

„Dlužník se zavazuje platit skutečně čerpanou půjčku v pravidelných splátkách splatných 
vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100, variabilní symbol 1145000061 a to tak, aby částku 53 396,00 Kč s 
úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději do 15.5.2018.“

V ostatním se text smlouvy o půjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje orgánům města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
půjčce dle návrhu na usnesení.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na svém jednání ve dnech 25. - 26. 8. 2014.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 15.4.2013 schválilo poskytnutí půjčky 
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB) ***ve výši Kč 60 
000,00 s úrokem 4 % p.a. a lhůtou splatnosti 5 let. Půjčka byla poskytnuta na zřízení 
plynového vytápění, výměnu rozvodů vody a výměnu kanalizačních svodů v bytě č. ***, v 
objektu bydlení č.p. ***, v Přerově I-Městě, ***. Smlouva o půjčce č. 6/13 mezi statutárním 
městem Přerovem a *** byla uzavřena dne 29.4.2013. Na uvedené druhy půjčky vyčerpala 
***celkem Kč 53 396 a dne 28.7.2014 telefonicky požádala o přepočet splátkového kalendáře 
na skutečně čerpanou částku. V článku III odst. 1 smlouvy o půjčce se dlužník zavazuje platit 
poskytnutou půjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. dni kalendářního měsíce 
na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, var. symbol 
1145000061 a to tak, aby částku Kč 60 000,00 s úrokem 4 % p.a. uhradil nejpozději do 
15.5.2018. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotoví dlužníkovi splátkový kalendář, včetně 
případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením odkladu splátek půjčky nebo 
nedočerpáním půjčky ve výši více jak 5 % poskytnuté částky za podmínek uvedených v 
následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o půjčce, přičemž maximální možný 
termín úhrady celé půjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je 
nedílnou součástí smlouvy o půjčce zahrnuje i úroky dle odst. 2 tohoto článku.
Dlužník bere na vědomí, že v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší 
než 18 měsíců, podléhá tento právní úkon rozhodnutí zastupitelstva.
Dle článku III, odst. 7 uvedené smlouvy o půjčce v případě, že dlužník vyčerpá částku půjčky 
nižší než sjednanou v čl. II odst. 1 a požádá o přepočet splátkového kalendáře, bude mu tento 
proveden, pokud nedočerpá více jak 5 % poskytnuté půjčky. Odbor ekonomiky uzavře 
stávající splácení a vyhotoví nový splátkový kalendář na skutečně čerpanou částku po 
odečtení již zaplacené jistiny. 
Výše měsíční splátky od 15.10.2014 bude činit dle přepočtu splátkového kalendáře v 
návaznosti na skutečnou výši čerpání půjčky Kč 944,00, výše poslední splátky k 15.5.2018 
bude činit Kč 924,50 a to včetně příslušenství.

Výpočet nového splátkového kalendáře: 
  
Poskytnutá výše půjčky v Kč 60 000,00
Úroky z půjčky v Kč (4 % p.a.) 6 309,90
Celkem poskytnutá výše půjčky v Kč 66 309,90



(splatnost 5 let)

Skutečně čerpaná výše půjčky v Kč 53 396,00
Uhrazená jistina od 15.6.2013 – 15.9.2014 14 839,50
Uhrazený úrok do 15.6.2013 – do 15.9.2014 2 840,50
Rozdíl (skutečně čerpaná výše – uhrazená 
jistina)

38 556,50

Úrok 2 960,00
Počet měsíců (od 15.10.2014 – 15.5.2018) 44
Celkem k úhradě 59 196,50


