
Pořadové číslo: 7/4

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 1.6.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu č. 5/2014 ze dne 14.5.2014 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako zapůjčitelem a manželi ***předmětem bude 

a) změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

„Vydlužitelé se zavazuj platit poskytnutou zápůjčku 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 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 Kč s úrokem 
4 % p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2020, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání 
finančních prostředků na bankovní účet zapůjčitele.“

se nahrazuje textem:

„Vydlužitelé se zavazují platit skutečně čerpanou zápůjčku 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 1145000068 a to tak, aby částku 19 690,00 Kč s 
úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2017, přičemž za úhradu splátky se považuje den 
připsání finančních prostředků na bankovní účet zapůjčitele .“

b) nahrazení splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce 
splátkovým kalendářem, který koresponduje s písm. a) tohoto bodu návrhu na usnesení 
a je součástí Dodatku č. 1.

V ostatním se text smlouvy o zápůjčce nemění.



Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky:

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

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na svém jednání dne 21.5.2015 doporučila schválit uzavření Dodatku č. 1 dle 
návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání dne 28.4.2014 schválilo poskytnutí zápůjčky z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB) manželům***ve výši 50 
000,00 Kč s úrokem 4 % p.a. a lhůtou splatnosti 6 let. Zápůjčka byla poskytnuta na výměnu plynového 
kotle v objektu bydlení č.p. 2085, ***. Smlouva o zápůjčce č. 5/2014 mezi statutárním městem 
Přerovem a manželi *** byla uzavřena dne 14.5.2014. Manželé ***yčerpali částku 19 690,00 Kč a 
dne 12.5.2015 paní *** písemně oznámila, že zbytek finančních prostředků již nebudou čerpat. 
Současně paní *** požádala, s ohledem na výši čerpané částky, o zkrácení celkové lhůty splatnosti z 
původních 6 let na 3 roky. 
V článku III odst. 1 smlouvy o zápůjčce se vydlužitelé zavázali platit poskytnutou zápůjčku 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 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 
Kč s úrokem 4 % p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2020. Za tímto účelem odbor ekonomiky vyhotovil 
vydlužitelům splátkový kalendář, včetně případných úprav tohoto kalendáře v souvislosti s povolením 
odkladu splátek zápůjčky nebo nedočerpáním poskytnuté částky za podmínek uvedených v 
následujících ustanoveních tohoto článku smlouvy o zápůjčce, přičemž maximální možný termín 
úhrady celé zápůjčky dle předchozí věty musí být zachován. Splátkový kalendář, který je nedílnou 
součástí smlouvy o zápůjčce zahrnul i úroky dle odst. 2 tohoto článku. Vydlužitelé vzali na vědomí, že 
v případě žádosti o splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, podléhá tento právní 
úkon rozhodnutí zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že finanční jištění poskytnuté zápůjčky zůstalo nezměněno, manželé *** doposud
zápůjčku spláceli řádně a bez prodlení, je možné tomuto požadavku vyhovět. 
Dle článku III, odst. 9 uvedené smlouvy o zápůjčce v případě, že vydlužitelé vyčerpají částku nižší než 
sjednanou v čl. II odst. 1 a nedočerpají více jak 20 % poskytnuté zápůjčky, odbor ekonomiky i bez 
předchozí písemné žádosti vydlužitelů provede přepočet splátkového kalendáře včetně úroků ze 
zápůjčky, který bude nadále pro vydlužitele závazný. Odbor ekonomiky uzavře stávající splácení a 
vyhotoví nový splátkový kalendář na skutečně čerpanou částku po odečtení již zaplacené jistiny. 
Výše měsíční splátky od 15.7.2015 bude činit dle přepočtu splátkového kalendáře v návaznosti na 
skutečnou výši čerpání zápůjčky 522,00 Kč, výše poslední splátky k 15.5.2017 bude činit 502,10 Kč a 
to včetně příslušenství.

Výpočet nového splátkového kalendáře: 
  



Poskytnutá výše zápůjčky v Kč 50 000,00
Úroky ze zápůjčky v Kč (4 % p.a.) 6 327,30
Celkem poskytnutá výše zápůjčky v Kč (splatnost 
6 let)

56 327,30

Skutečně čerpaná výše zápůjčky v Kč 19 690,00
Uhrazená jistina od 15.6.2014 – 15.6.2015 8 170,80
Uhrazený úrok do 15.6.2014 – do 15.6.2015 2 008,20
Rozdíl (skutečně čerpaná výše – uhrazená jistina) 11 519,20
Úrok 466,90
Počet měsíců (od 15.7.2015 – 15.5.2017) 23
Celkem k úhradě 22 165,10


