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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 5.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky
Dagmar Bercsényiová

Název návrhu:

Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření smluv

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) souhlasí s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o úvěru č. 960/15/LCD, která bude uzavřena 
mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 
45244782 a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, 
PSČ 750 02, IČ 27831337 (dále jen klient), ve výši 8 mil. Kč, se splatností do 31.12.2020 za 
účelem financování a refinancování nákladů klienta na realizaci projektu "Parkovací dům pro 
kola, Přerov", a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2) schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 
RD/960/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako ručitelem, a to ve 
znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je ručitelské prohlášení, kterým 
se ručitel v případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337 s plněním zajištěných dluhů zavazuje 
splnit věřiteli dlužné zajištěné dluhy v prodlení, přičemž zajištěnými dluhy se rozumí peněžité 
existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., 
vůči České spořitelně, a. s., na základě smlouvy o úvěru uvedené v bodu 1) tohoto návrhu na 
usnesení nebo v souvislosti s ní, které budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou nebo budou vznikat v období od uzavření této 
smlouvy do 31.12.2025, to vše až do celkové výše 16 mil. Kč,

3) souhlasí s tím, že nedojde ke změně vlastnické struktury společnosti Přerovská rozvojová, s. 
r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337, bez 
předchozího souhlasu České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČ 45244782, a to do doby zániku práv a povinností ze Smlouvy o úvěru uvedené v 



bodu 1) návrhu na usnesení,

4) pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 2) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.10.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala předlohu na své na své schůzi dne 01.10.2015 a předkládá 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky předkládá předlohu ke zvážení. Současně upozorňuje na skutečnost, že nelze 
vyloučit situaci, že společnost nebude schopná plnit své závazky ze smlouvy o úvěru a městu tak 
vznikne povinnost tyto uhradit. Za tímto účelem bude tedy nezbytné vyčlenit po dobu platnosti 
smlouvy v rozpočtu statutárního města Přerova (od roku 2016) rezervu ve výši ročního podílu 
smluvního závazku z důvodu příslušných ustanovení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů.    

Stanovisko oddělení právního kanceláře tajemníka:

Oddělení právní konstatuje, že jde-li o právní institut ručení, pak obecně platí, že tento právní institut 
jako jedna z forem zajištění pohledávky s sebou vždy nese významné riziko spočívající ve skutečnosti, 
že ručitel bude povinen plnit dluhy za dlužníka v případě, že dlužník nesplní v přiměřené lhůtě dluh 
věřiteli. Tzn. v případě, že společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., nebude schopna splácet svůj dluh 
vůči České spořitelně, a. s., podle smlouvy o úvěru, pak nastoupí povinnost statutárního města Přerova 
jako ručitele uhradit veškeré dlužné částky vzniklé na základě této zajištěné smlouvy, a to                            
i s příslušenstvím (viz vymezení tzv. zajištěných dluhů v čl. I odst. 1 smlouvy o úpravě vzájemných 
vztahů mezi ručitelem a bankou, dále jen smlouva o ručení). S ohledem na limit úvěru podle smlouvy 
o úvěru (8 mil. Kč) a limit zajištěných dluhů podle smlouvy o ručení (16 mil. Kč) je zřejmé, že může 
jít o značné rozpočtové zatížení. Jde tedy taktéž o to, aby se i statutární město Přerov nedostalo do 
prodlení s plněním své ručitelské povinnosti, tj. aby bylo schopno dostát závazku uhradit dluh namísto 
dlužníka. Zvláště je proto třeba upozornit na oprávnění banky inkasovat částky odpovídající svým 
splatným pohledávkám za ručitelem z disponibilních zůstatků na účtech vedených bankou pro ručitele 
a započítat své splatné pohledávky za ručitelem proti jakýmkoli pohledávkám ručitele za bankou              
(čl. IV odst. 2 smlouvy o ručení). Splněním dluhu za dlužníka vstupuje ručitel do práv věřitele a má 
právo, aby mu dlužník vyrovnal, co za něho plnil (§ 1937 odst. 2 občanského zákoníku). Je však 
problematické nyní vyhodnotit, zda by město v tomto případě dobylo svou eventuální pohledávku po 
společnosti Přerovská rozvojová s. r. o. Zároveň je nezbytné, aby v takovém případě město 
postupovalo v souladu s evropskou legislativou v oblasti veřejné podpory. Pro úplnost oddělení právní 
uvádí, že dle § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma závazků vyplývajících ze 
smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou 
ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu a taktéž vyjma těch osob, v nichž míra 
účasti jí samé přesahuje 50 %.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 141/6/6/2015 schválilo 



investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola. S ohledem na možnost financování této akce 
z národního programu podpory cestovního ruchu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
bylo dohodnuto, že vybudování parkovacího domu bude realizovat společnost Přerovská rozvojová, s. 
r. o. (dále jen společnost), která podmínky pro poskytnutí dotace splňuje.

Celkové náklady na vybudování parkovacího domu se předpokládají ve výši 10 mil. Kč s tím, že bylo 
dohodnuto následující financování akce:
 částka 5.000.000 Kč - dotace (výše dotace činí max. 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového 

rozpočtu akce, přičemž max. výše celkových uznatelných výdajů je 10 mil. Kč),
 částka 3.000.000 Kč - úvěr přijatý společností od peněžního ústavu, 
 částka 2.000.000 Kč - návratná finanční výpomoc z rozpočtu statutárního města Přerova.

Částka 2.000.000 Kč byla na účet společnosti zaslána dne 28.08.2015 na základě Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova uzavřené dne 
27.08.2015 mezi společností a statutárním městem Přerov v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Přerova číslo 210/8/5/2015. 

Financování a předfinancování rozhodující části projektu bude realizováno z úvěru přijatého 
společností od České spořitelny, a. s., za těchto podmínek (viz Smlouva o úvěru č. 960/15/LCD - bod 
1 usnesení): 
 výše úvěru 8.000.000 Kč,
 úroková sazba 3M PRIBOR + 0,99 % p. a. (k datu 23.09.2015 by úroková sazba činila 1,29 % p. 

a.),
 období čerpání úvěru do 31.12.2015,
 konečná splatnost úvěru do 31.12.2020 (5 let) s tím, že: 

 mimořádná splátka úvěru ve výši 5.000.000 Kč z peněžních prostředků obdržených v rámci 
dotace nejpozději do 31.12.2015, 

 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/20 vyčerpané úvěrové částky s tím, že první 
splátka bude uhrazena dne 31.03.2016,

 podmínkou pro čerpání úvěru je mimo jiné:
 uzavření smluv o poskytování inzertní plochy mezi společností a objednateli inzerce ve výši 

minimálně 600.000 Kč ročně, které budou uzavřeny nejméně do roku 2020 (splatnost úvěru 5 
let x 600.000 Kč = 3.000.000 Kč),

 schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (statutárním městem Přerov) 
a bankou (viz bod 2 usnesení) z níž vyplývá pro město zejména povinnost ručení až do 
celkové výše 16.000.000 Kč ode dne uzavření této smlouvy do 31.12.2025.

Na dotaz odboru ekonomiky, týkající se výše a doby zajištění dluhu, bylo Českou spořitelnou, a. s., 
sděleno následující:

Důvodem, proč je v definici zajištěných dluhů uveden, jako maximální výše zajištěného dluhu, 
dvojnásobek úvěrové částky je fakt, že zajištěny musí být: 
 jistina úvěru a jeho příslušenství (úroky, úroky z prodlení, náklady spojené s vymáháním),
 případné ceny (poplatky), smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a nároky vzniklé z titulu 

neplatnosti úvěrové smlouvy nebo z odstoupení od úvěrové smlouvy.
Doba zajištění dluhu je sice prodloužena o pět let, nicméně jakmile dojde ke splacení úvěru, zástavní 
právo automaticky (ze zákona) zaniká. Klienti se tedy nemusejí obávat, že by zajištění trvalo ještě po 
celých pět let po splacení úvěru. Jde o určitou časovou rezervu, která počítá jak s případným 
prodloužením splatnosti úvěru, tak i poskytne dostatečný časový prostor pro řešení případných 
finančních problémů klienta se splácením úvěru. 

Pro doplnění je níže uveden harmonogram, který odbor ekonomiky obdržel od realizátorů projektu: 
 26.06.2015 - podpis smlouvy o dotačním managementu s Erste Grantika Advisory, a. s., 
 29.06.2015 - podána žádost o dotaci v rámci výzvy MMR "Cestování dostupné všem",



 08.07.2015 - vypsána zakázka "Parkovací dům pro kola, Přerov",
 27.07.2015 - první jednání hodnotící komise pro podávání nabídek,
 30.07.2015 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - SYSTEMATICA s. r. o., se sídlem 

Pospíšilova 320/21a, 500 03 Hradec Králové, IČ 28851587,
 28.08.2015 - schválen návrh na poskytnutí dotace,
 09.09.2015 - podepsána smlouva o dílo se společností SYSTEMATICA s. r. o.,
 15.09.2015 - z MMR odeslána výzva k doložení dokladů, tzv. druhé vlny povinných příloh,
 30.09.2015 - předpoklad podpisu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, 
 27.11.2015 - předpokládané dokončení výstavby cyklověže. 


