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Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ing. Eva Pospíšilíková, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD mezi 

Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 jako zástavním 

věřitelem a Bytovým družstvem Přerov, IČ: 26789388, se sídlem Přerov I – Město, nábř. 

Protifašistických bojovníků 3119/10 jako zástavcem a podpis Oznámení o vzniku zástavního práva k 

pohledávkám z pojistných smluv (pro: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z 

pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD a podpisu oznámení o vzniku zástavního práva k 

pohledávkám z pojistných smluv. Statutární město Přerov se v roce 2004 stalo členem Bytového 

družstva, kdy na výstavbu bytového domu byl použit úvěr. Z úvěrové smlouvy vyplývá povinnost pro 

uzavření předložených smluv.   

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je 51 % vlastníkem Polyfunkčního domu č.p. 3119, na pozemku parc. č. 225. 

Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Přerova. Celý dům byl postaven za použití úvěru od 

České spořitelny. Dále byla dne 18.11.2004 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zastavení 

pohledávek mezi Českou spořitelnou, a.s. jako budoucím zástavním věřitelem na straně jedné a 

Bytovým družstvem Přerov jako budoucím zástavcem na straně druhé.  Uvedené bylo schváleno 



Usnesením č. 301/15/4 na 15. Zasedání Zastupitelstva Zástavce konaném dne 25.8.2004, kterým bylo 

rozhodnuto o uzavření této smlouvy. 

Následně po kolaudaci objektu a jeho pojištění, byla uzavřena smlouva „ostrá“. Bytové družstvo je 

členem Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 401/50, Podolí, 14700 

Praha, IČ: 00056553 a v rámci tohoto svazu je také pojištěno. Jelikož Svaz měnil pojišťovnu a uzavřel 

novou pojistnou smlouvu, je nutné také podepsat novou Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných 

smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD a Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných 

smluv adresovaného na Kooperativu pojišťovnu, a.s. Vienna Insurance Group.  

 

Uvedenou smlouvou dáváme souhlas, že v případě škodní události na domě, bude pojistné vyšší jak 

100 000,- Kč, zasláno na účet České spořitelny, a.s. ke krytí nesplacené části úvěru. Banka je 

oprávněna po dohodě se Zástavcem umožnit Zástavci použití peněžních prostředků poukázaných 

Pojišťovnou  na obnovu či opravu majetkových hodnot či opravu majetkových hodnot poškozených či 

zničených pojistnou událost, v důsledku které tyto peněžní prostředky poukázány. Banka bude při 

svém rozhodování zohledňovat zda není ohrožena návratnost Zajištěných dluhů, zda je obnova či 

oprava majetkových hodnot účelná a efektivní.  

 

V případě nepodepsání přiložené Smlouvy a přiloženého Oznámení by Bytovému družstvu Přerov vč. 

Statutárního města Přerova hrozili sankce vyplývající ze smlouvy o úvěru, tj. 2 % z úvěrové částky.  

 

Příloha: 

Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD 

Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv 

 

 


