
Pořadové číslo:  12/4 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informaci o uzavření zajišťovacího obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, 

uzavřeného dne 02.03.2020 formou úrokového swapu na základě Rámcové smlouvy č. 2019011043, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., dne 31.10.2019 

s těmito parametry:  

- výše úvěru 180 075 308,05 Kč,  

- doba trvání zajištění úrokového rizika 36 měsíců (do 30.03.2023), 

- výše sjednané pevné sazby 1,55 % p. a. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala předlohu na své 34. schůzi dne 26. března 2020 a podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o uzavření zajišťovacího obchodu formou 

úrokového swapu.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá návrh orgánům města v souladu s usnesením číslo 305/8/5/2019 přijatým 

Zastupitelstvem města Přerova dne 14.10.2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 8. zasedání dne 14.10.2019 schválilo zajištění úrokové sazby 

úvěru dle smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a 



Československou obchodní bankou, a. s., formou úrokového swapu ve výši aktuálního zůstatku úvěru 

na dobu 3 let. Současně schválilo uzavření rámcových smluv, které umožňují využití tohoto produktu, 

s Československou obchodní bankou, a. s. a Komerční bankou, a. s., a pověřilo Radu města Přerova k 

rozhodnutí o uzavření či neuzavření obchodu (sjednání zajištění formou úrokového swapu), tj. fixaci 

úrokové sazby s tím, že následně bude o této skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Přerova. 

  

Rada města Přerova na své 26. schůzi dne 07.11.2019 usnesením číslo 904/26/4/2019 schválila 

uzavření zajišťovacího obchodu s některou z výše uvedených bank s tím, že obchod bude splňovat 

následující parametry: 

 max. výše zajištěného úvěru 188 967 916,05 Kč (zůstatek úvěru k 30.11.2020), 

 doba trvání 36 měsíců, max. do 30.11.2023, 

 max. výše sjednané úrokové sazby 1,6 % p. a.  

Současně pověřila primátora Ing. Petra Měřínského nebo náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou uzavřením obchodu (fixace 1M PRIBOR) s některou z výše uvedených bank dle 

schválených paramentů a podpisem příslušné dokumentace (konfirmace) této transakce.  

  

Dne 02.03.2020 došlo k uzavření obchodu s Československou obchodní bankou, a. s., s tím, že 

zajištění úrokového rizika formou úrokového swapu bylo dohodnuto následovně: 

 výše zajištěného úvěru: 180 075 308,05 Kč (očekávaný zůstatek úvěru k 30.03.2020), 

 doba trvání zajištění úvěru: od 30.03.2020 do 30.03.2023 (36 měsíců), 

 sjednaná výše pevné úrokové sazby: 1,55 % p. a.  

  

V době uzavření výše uvedeného obchodu byl úvěr přijatý od Československé obchodní banky, a. s., 

úročen pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,05 % p. a., kdy 1M PRIBOR činil 

aktuálně 2,32 % p. a. (úročení úvěru 2,37 % p. a.).  

 

 


