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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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr přijetí úvěru  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí nad 500 

tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova v letech 2021-2022. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 55. schůzi dne 27.01.2021 a předkládá návrh 

Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.    

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá orgánům města návrh k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

S ohledem na požadavky vztahující se k financování akcí nad 500 tis. Kč a stávající finanční možnosti 

statutárního města bude i k alespoň částečnému vykrytí a tím umožnění realizace připravovaných akcí 

nutné řešit finanční situaci přijetím úvěru, přičemž lze očekávat, že převážná část těchto zdrojů bude 

využita k rekonstrukci objektu TGM 555/16. Z tohoto důvodu byl zpracován předmětný materiál, 

který obsahuje základní informace k věcnému záměru: 

  

 navržená výše úvěru - max. ve výši do 150 mil. Kč, 

 úročení úvěru na základě úrokové sazby odvozené od sazby PRIBOR +/- marže banky, 

 postupné čerpání úvěru – předpokládané v letech 2021-2022, možnost refinancování, 



 za nedočerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky, včetně poplatků za rezervaci 

zdrojů, 

 použití úvěru - na financování akcí schválených Zastupitelstvem města Přerova, 

 splatnost úvěru 15 let, měsíční splátky, možnost předčasných splátek kdykoliv bez sankcí,  

 začátek splácení - po prvním čerpání úvěru, nejdříve však leden 2022, 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění, max. zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města, 

 případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně, po dohodě obou stran. 

  

Přílohu materiálu tvoří orientační splátkový kalendář, ze kterého je zřejmé, jak přijetí nového úvěru 

zatíží rozpočet statutárního města Přerova v příštích letech (viz příloha). Čerpání úvěru je zde 

uvažováno následovně:  

 ve výši 20 mil. Kč roce 2021, 

 ve výši 130 mil. Kč v roce 2022. 

Do rozpočtu je možné zapojit úvěrové zdroje již v okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, což 

předpokládáme ve druhé polovině roku 2021. Úroky jsou uvedeny pouze orientačně, budou záviset na 

výši vysoutěžené úrokové sazby. Pro sestavení splátkového kalendáře bylo počítáno s úrokovou 

sazbou ve výši 1,0 % p. a., při jejímž stanovení odbor ekonomiky vycházel z nabídek, které v 

minulosti od bank obdržel v souvislosti s přijetím úvěrů a kdy se úroková sazba zpravidla odvíjela od 

1M PRIBORU + marže. Uvedená sazba se pohybuje mezi stávají pohyblivou a fixní sazbou úvěru 

přijatého od ČSOB, a. s. Je obtížné odhadnout, jak se bude vyvíjet cena peněz na mezibankovním trhu 

depozit, která prioritně ovlivňuje výši sazeb.  

  

Přijetí nového úvěru znamená nárůst procenta zadluženosti statutárního města Přerova. V následující 

tabulce je uveden odhad této zadluženosti dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona Ministerstvo financí ČR každoročně 

vyhodnocuje údaje o příjmech a dluzích územně samosprávných celků (ÚSC) a informuje o 

výsledcích hodnocení. Následně pak zveřejňuje seznam ÚSC, jejichž výše dluhu převyšuje 60 % 

průměru jejich příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Uvedená procenta jsou reálná za předpokladu, že 

by se ekonomická situace vyvíjela v obdobných tendencích a město čerpalo úvěr dle vzorové situace 

ve splátkovém kalendáři.   

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti  

   2020 2021 2022 2023 

  

stávající situace, která zohledňuje v tuto chvíli jediný 

úvěr přijatý v roce 2017 s ČSOB, a. s.  

14,61 % 12,25 % 10,09 % 7,88 % 

situace, která zohledňuje stávající úvěr, bezúročný úvěr 

ze SFPI a "nový" úvěr (viz příloha - splátkový kalendář) 

14,61 % 14,44 % 23,65 % 20,96 % 

  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje § 29, 

písm. m) výjimku ze zadávacího řízení tak, že zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v 

zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku. Aby bylo dosaženo co nejlepší úrokové sazby, bude 

žádost o zaslání cenové nabídky se specifikací základních požadavků na zajištění úvěru, zaslána více 

uchazečům a následně vyhodnocena nejlepší nabídka.  

 

 


