
Příloha č. 3 

Poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

Požadavek dle ZD ČS, a. s. ČSOB, a. s. KB, a. s. 

1) Úvěr na financování akcí nad 500 tis. Kč poskytnutých ZM 
v letech 2021 a 2022  

na financování  
investičních akcí 

  

2) Splatnost úvěru 15 let, tj. do 31.12.2036    

3) Úvěr poskytnut v české měně    

4) Období čerpání od 9/2021 do 12/2023 od nabytí účinnosti smlouvy 
do 31.12.2023, pokud 

budou splněny podmínky 
pro 1. čerpání 

od uzavření smlouvy 
do 29.12.2023, pokud 

budou splněny podmínky 
pro 1. čerpání   

 
od splnění odkládacích 

podmínek do 31.12.2023 

5) Úroky z úvěru účtovány ze skutečně čerpaných finančních 
prostředků   

není 
 specifikováno  

 není  
specifikováno 

6) Úroková sazba odvozená od sazby PRIBOR +/- marže banky    

7) Úvěr bude poskytnut bez zajištění, případně budoucími 
rozp. příjmy  

   

8) Umožněno postupné čerpání dle požadavku města, 
účelovost prokazována na žádost banky v sídle města 
nahlédnutí do účetních dokladů 

   

9) Umožněno čerpání i formou refinancování    

10) Úvěr možné čerpat opakované, přičemž nesplacený 
zůstatek nepřekročí v žádném okamžiku 150 mil. Kč 

  revolvingový úvěr 



11) Začátek splácení 9/2022 měsíčními splátkami ve výši 
500 000 Kč do 12/2023, nejpozději k 15.01.2024 nový 
splátkový kalendář – rovnoměrné měsíční splátky od 
1/2024 do 12/2036  

  1/2024 – 12/2036 
jinak kdykoliv mimořádné 
splátky, tedy i měsíční ve 
výši 500 tis. Kč od 9/2022   

12) Za nedočerpání úvěru a rezervaci zdrojů žádné poplatky      

13) Možnost splatit úvěr předčasně, umožněny budou                 
i mimořádné splátky – kdykoliv bez sankcí 

  není uvedeno,  
že bude bez sankcí 

14) Nepodmiňovat poskytnutí úvěru převedením účtů 
rozpočtového hospodaření města na poskytovatele 

   

15) Nepodmiňovat přijetí případného dalšího úvěru, zápůjčky, 
leasingu, nakládání s majetkem apod., případně další 
úkony vyhrazené ZM  

informovat o úmyslu 
převzít další dluhy nebo 

poskytnou zajištění… 

 omezující  
podmínky 

16) V průběhu platnosti smlouvy kdykoliv bez poplatku přejít 
se sazby pohyblivé na sazbu fixní (i obráceně)   

   

17) Po skončení garance fixace úrokové sazby může být úvěr 
refinancován konkurenční nabídkou nebo zlepšením 
nabídky poskytovatele proti konkurenční nabídce třetí 
osoby 

   
nepřesně  

formulováno 

18) Variantní řešení se nepřipouští    

              Požadavek zapracován do návrhu úvěrové smlouvy    

 

V Přerově dne 20.04.2021 

  

Za odbor ekonomiky: 

Ing. Eva Řezáčová v. r. 

Ing. Hana Růžičková v. r. 

Dagmar Bercsényiová v. r.  


