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Název návrhu: 

Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) schvaluje uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a 

Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 

IČ 70856788, 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, 

 

2)  schvaluje uzavření Zástavní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem 

rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, 

ke stavbě - bytový dům, č. p. 2509, 2510, 2511, 2512, příslušné k části obce Přerov I - Město, 

která stojí na pozemku parc. č. 5734/6 v k. ú. Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Materiál bude Radě města Přerova předložen k projednání na 38. schůzi dne 28.05.2020. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá tento materiál orgánům města k projednání. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání dne 27.04.2020 schválilo usnesením č. 

438/12/4/2020 záměr přijetí bezúročného úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále 



SFRB) ve výši do 5 mil. Kč na financování akce "Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně 

statického sepnutí", se splatností 10 let s tím, že úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k 

zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění.  

  

Informace k zateplení bytového domu na Jižní čtvrti I/21-24 

 akce bude financována z rozpočtu města, celkové rozpočtové náklady činí 10 831 534,86 Kč, 

přičemž je plánováno následující financování: 

 vlastní zdroje - 2 599 568,86 Kč (v rozpočtu města na rok 2020 jsou za tímto účelem vyčleněny 

finanční prostředky ve výši 12,6 mil. Kč), 

 dotace z IROP - 3 411 933,00 Kč (žádost o dotaci podána dne 16.03.2020), 

 bezúročný úvěr - 4 820 033,00 Kč (žádost podána dne 28.04.2020), 

 vlastníkem bytového domu je statutární město Přerov, které žádá o úvěr, bude za něj ručit a 

realizovat investici (v domě je 27 bytových jednotek, které jsou obývány nájemci), 

 žádost o dotaci byla podána 16.03.2020, vydání Registrace a Rozhodnutí o dotaci odhaduje odbor 

PRI za 3-4 měsíce, 

 Rada města Přerova na své schůzi dne 08.04.2020 schválila dodavatele stavby a uzavření smlouvy 

o dílo se společností PSS Přerovská stavební, a. s., k jejímu podpisu došlo dne 18.05.2020, 

 předpoklad zahájení prací je 01.06.2020 a činí max. 275 kalendářních dní.  

 

Informace k vyřizování žádosti o bezúročný úvěr  

 dne 28.04.2020 byla SFRB zaslána žádost o poskytnutí bezúročného úvěru (dále jen úvěr) 

společně s požadovanými doklady, 

 pokud SFRB nebude požadovat doplnění informací uvedených v žádosti, provede hodnocení 

bonity a úvěrových rizik, posoudí výši úvěru a délku splatnosti, a to ve lhůtě do 30 dnů od 

doručení úplné žádosti o úvěr, 

 pokud bude žádost vyhodnocena kladně, budeme informováni o podmínkách poskytnutí úvěru a 

současně vyzváni k doložení dalších dokladů,  

 ve lhůtě do 30 dnů od přijetí požadovaných dokladů zpracuje SFRB návrh smlouvy o poskytnutí 

úvěru a dalších smluvních dokumentů, 

 návrh smlouvy o úvěru spolu se zástavní smlouvou a ostatními zajištovacími dokumenty 

zašle SFRB žadateli poštou k podpisu s termínem vrácení do 15 dnů (dle příručky pro 

žadatele), přičemž v nařízení vlády č. 16/2020, v § 8, bodu 3 je uvedeno, že SFRB úvěr 

neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru 

nejpozději do 2 měsíců od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru žadateli, 

 úvěr musí být dostatečně zajištěn, zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce 

úvěru, v případě statutárního města Přerova bude zajištěn zástavní smlouvou k úvěrované 

nemovitosti a vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy,  

 SFRB byl osloven se žádostí o zaslání vzorových smluv, které je nezbytné, v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona o obcích předložit ke schválení Zastupitelstvu města Přerova, 

bylo sděleno (viz příloha), že tyto nelze zaslat před podáním a vyhodnocením žádostí, že jejich 

znění vychází z platných zákonů ČR a nařízení vlády č. 16/2020, v platném znění, a vzory 

smluvních dokumentů jsou neměnné s tím, že podrobněji jsou podmínky poskytnutí úvěru, účelu 

úvěru, způsobu zajištění, popsány v příručce pro žadatele.  

 

Podmínky čerpání úvěru 

 úvěr lze čerpat pouze na základě předložených dokladů, a to pouze na neuhrazené způsobilé 

náklady projektu (tedy nelze refinancovat náklady již uhrazené z vlastních zdrojů), 

 čerpání je možné pouze v termínu uvedeném ve smlouvě o úvěru (v žádosti uvedeno do 

31.12.2021), 

 čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o úvěru a 

ukončení čerpání nejpozději do 3 měsíců od ukončení energetické modernizace, 

 řádně vyplněná žádost o čerpání úvěru bude ze strany SFRB akceptovaná, bude-li doručena 

nejpozději 20 dnů před datem požadovaného proplacení (pokud bude požadováno datum čerpání 

dříve, než je uvedeno v předchozí větě, vyhrazuje si SFRB právo provést platbu ve lhůtě 20 dnů), 



 veškeré doklady, předkládané k proplacení, nesmí být po splatnosti.  

  

Splácení úvěru 

 pravidelnými měsíčními splátkami, 

 po ukončení čerpání je SFRB zaslán splátkový kalendář, 

 první splátka je splatná následující měsíc po dočerpání úvěru (lze předpokládat, že první splátka 

bude realizována v roce 2021, tato skutečnost znamená vyčlenit z rozpočtu města příštích 10 let 

ročně částku 500 tis. Kč na splátku jistiny),  

 úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit, umožněna je i mimořádná splátka (nezbytné oznámit 30 

dní předem).  

  

S ohledem na procesy při vyřizování úvěru a zejména fakt, že návrh smlouvy o úvěru spolu se zástavní 

smlouvou a ostatními zajišťovacími dokumenty zašle SFRB žadateli poštou k podpisu s termínem 

vrácení do 15 dnů (takto je uvedeno v příručce pro žadatele, přestože § 8, bod 3 nařízení vlády č. 

16/2020 stanoví, že k uzavření smlouvy o úvěru nedojde, pokud tato nebude uzavřena ze strany 

žadatele nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy), je zastupitelstvu 

předloženo ke schválení již samotné uzavření úvěrové a zástavní smlouvy bez návrhu smluvní 

dokumentace, aby bylo eliminováno riziko, že k uzavření smluv nedojde s ohledem na chybějící 

doložku platnosti právního úkonu.  

 

 


