
Pořadové číslo:  22/4 

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 3.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW mezi 

statutárním městem Přerov a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem 

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, IČ 44848943, na základě kterého dojde k datu 15.12.2016 k 

předčasnému splacení úvěru, a to formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.12.2016 

 

2) schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  2324   Přijaté 

nekapitálové 

příspěvky a 

náhrady 

1 661,2  + 107,0 1 768,2 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatřené 

rozpočet  

po úpravě 

 210 Uhrazené 

splátky 

dlouhodobých 

39 635,1 + 1 765,8 41 400,9 



přijatých 

půjčených 

prostředků 

 210 Úroky z úvěrů 2 500,0 - 1 658,8 841,2 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210 Splátky jistiny a 

úroků z úvěrů 

42 135,1 + 107,0 42 242,1 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 55. schůzi dne 20.10.2016 a doporučuje schválit 

výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

V březnu 2004 byla do programu Ministerstva zemědělství ČR "Výstavba a technická obnova 

vodovodů a úpraven vod" zařazena investiční akce města Přerova "Vodovod Penčice". V souladu s 

tímto programem bylo ministerstvem v roce 2005 stanoveno její financování v kombinaci:  

 vlastní zdroje investora - 20 %, 

 podpora státního rozpočtu - 30 %, 

 zvýhodněný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., ze zdrojů Evropské 

investiční banky - 50 %. 

  

Protože přijetí bezúročného úvěru od zmiňovaného peněžního ústavu bylo podmínkou pro získání 

dotace na tuto investiční akci, byla v roce 2006 mezi statutárním městem Přerov a Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou, a. s., uzavřena smlouva o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW na 

částku ve výši 5 019 000 Kč. Jednou z bankou nastavených podmínek nezbytnou akceptovat, bylo 

zajištění pohledávky směnkou a zřízením zástavního práva k nemovitosti. K zástavě nemovitosti byl 

bankou vybrán objekt U Bečvy 2 (sídlo mateřské školy a kabelové televize), přičemž hodnota této 

nemovitosti byla znaleckým posudkem oceněna na 18 500 000 Kč.  

  

Úvěr je splácen od 30.06.2008 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 92 950 Kč, přičemž 

poslední splátka ve výši 92 650 Kč má být uhrazena dne 30.06.2021. K datu 01.10.2016 činí zůstatek 

nesplacené části jistiny 1 858 700 Kč. I když jde o bezúročný úvěr, byla s bankou předjednána 

možnost jeho předčasného splacení, což smlouva umožňuje bez jakýchkoliv poplatků či sankcí s tím 

spojených, a to zejména s ohledem na výše uvedený způsob ručení a značnou úsporu finančních 

prostředků na úrocích z úvěrů.  

  

Na základě požadavku města byl v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy vypracován bankou návrh 

Dodatku č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW, který byl konzultován s 

oddělením právním a jehož konečná podoba tvoří přílohu materiálu. K předčasné splátce úvěru dojde k 

datu 15.12.2016 formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč. Na tuto splátku budou 

využity níže uvedené finanční prostředky: 

 92 950 Kč - vyčleněno v rozpočtu za účelem řádné čtvrtletní splátky jistiny předmětného úvěru k 



datu 31.12.2016, 

 1 658 800 Kč - úspora finančních prostředků určených na úhradu úroků z úvěru (zejména 

přetrvávající nízké úrokové sazby), 

 107 000 Kč - dofinancováno z jiných zdrojů (z části přeplatků z vyúčtování energií za rok 2015).  

 

 

 


