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Název návrhu: 

Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr přijetí bezúročného úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ve výši do 5 

mil. Kč na financování akce "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 - 24 včetně statického sepnutí, se 

splatností 10 let. Úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti a vinkulací 

pojistného plnění. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala předlohu na své 34. schůzi konané dne 26.03.2020 a předkládá 

Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.   

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá tento materiál orgánům města k projednání.  

 

Stanovisko odboru řízení projektů a investic: 

Předkládaný materiál vznikl ve spolupráci odboru ekonomiky s odborem řízení projektů a investic, 

oddělením řízení projektů, veřejných zakázek a dotací. K předloženému materiálu nemá tudíž odbor 

řízení projektů a investic připomínek a doporučuje jej ke schválení. 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 10.12.2018 usnesením č. 54/3/5/2018 schválilo v 

rámci rozpočtu pro rok 2019 akci nad 500 tis. Kč s názvem "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 



včetně statického sepnutí", v rozpočtu odboru řízení projektů a investic jsou na realizaci vyčleněny 

finanční prostředky ve výši 12,6 mil. Kč. Zadávací podmínky a zahájení zadávacího řízení schválila 

Rada města Přerova dne 05.02.2020 usnesením č. 1146/32/6/2020. Zadávací řízení bylo vyhlášeno dne 

06.02.2020 a Rada města Přerova na své 35. schůzi dne 08.04.2020 usnesením č. 1296/35/6/2020 

rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo. Předpokládá se, že smlouva o dílo by mohla 

být podepsána v polovině května 2020. 

  

Na spolufinancování této akce je možné využít Integrovaného regionálního operačního programu, v 

rámci specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, v rámci 78. výzvy. 

Žádost o dotaci byla podána 16.03.2020, v současné době probíhá proces hodnocení projektu. Celkové 

způsobilé výdaje projektu činí 10,831 mil. Kč, výše dotace činí 31,5 %, tj. 3,412 mil. Kč. 

  

Další možností ke spolufinancování je využití bezúročného úvěru, který nabízí Ministerstvo pro místní 

rozvoj prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Výzva k předkládání žádostí o úvěr v rámci 

programu Zateplování dle NV 16/2020 byla vyhlášena 03.02.2020 se zahájením příjmu žádostí od 

02.03.2020. 

  

Informace k bezúročnému úvěru: 

 podmínky na technickou část projektu i způsobilé výdaje jsou shodné jako u IROP; 

 provedením energetické modernizace bude dosaženo celkové úspory spotřeby energie bytového 

domu nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením energetické modernizace; 

 výhodou Programu je možnost kombinace poskytnutého úvěru s dotací z programu IROP na 

zateplování bytových domů v rámci specifického cíle 2.5. Poskytnutou dotaci lze dofinancovat až 

do výše 76 % celkových nákladů projektu z úvěru poskytnutého z programu Zateplování. Žadatel 

tedy potřebuje na realizaci energetické modernizace bytového domu pouze 24 % vlastních zdrojů, 

resp. zdrojů z komerčního úvěru; 

 z provedeného propočtu podle žádosti o dotaci bude požadovaná výše úvěru činit 4 820 033 Kč; 

 úvěr je bezúročný s možností splatnosti 20 let;  

 vzhledem k tomu, že celá problematika spadá do režimu veřejné podpory, je nezbytné, aby žádost 

o úvěr byla podána před zahájením energetické modernizace a zároveň před podpisem Smlouvy o 

dílo s dodavatelem; 

 přílohou žádosti o úvěr jsou doklady o finančním zdraví města a také Doklad o přidělení podpory 

z IROP (registrace nebo rozhodnutí) – tuto přílohu zatím doložit nemůžeme, žádost o dotaci byla 

podána 16.03.2020, proces hodnocení projektů po vydání Rozhodnutí o dotaci trvá cca 4 měsíce; 

 úvěr lze čerpat pouze na dosud neuhrazené způsobilé náklady dle doložených dokladů – tj. z úvěru 

nelze refinancovat způsobilé náklady již uhrazené z vlastních zdrojů. Lze čerpat souběžně s 

čerpáním podpory poskytnuté z IROP – v tomto případě je čerpání také souběžné a nelze 

refinancovat; 

 úvěr musí být dostatečně zajištěn. Zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce 

úvěru, např. zástavní smlouvou k úvěrované nemovitosti (zástavu lze u BD nahradit ručitelskými 

prohlášeními nájemníků) nebo směnkou a vždy vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy k 

živelnému pojištění budovy ve prospěch Státního fondu rozvoje bydlení; 

 existuje možnost navýšení úvěru v případě zamítnutí žádosti o dotaci; 

 po vyčerpání poskytnutého úvěru obdrží žadatel splátkový kalendář s měsíčními splátkami, 

splatnými od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve 

smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti 

úvěr splácet. 

  

V případě přijetí úvěru se splatností na 10 let by tato skutečnost znamenala vyčlenit z rozpočtu města 

částku 500 tis. Kč na splátku jistiny (v případě splatnosti 20 let by se jednalo o částku 250 tis. Kč).  

Přílohu materiálu tvoří Žádost o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na energetickou modernizaci 

bytových domů na území České republiky (mimo hl. město Prahu) podle nařízení vlády č. 16/2020 

Sb., v platném znění.  


