
Pořadové číslo:  20/5 

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 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Dagmar Bercsényiová, referentka 

Název návrhu: 

Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) ruší usnesení č. 534/14/4/2020 bod 2. ze 14. zasedání konaného dne 24.08.2020, 

 

2) schvaluje uzavření Dohody o ukončení zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním 

městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, 

Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 1, 

 

3) schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním městem Přerov a 

Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, 

IČ 70856788, dle přílohy č. 2, 

 

4) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru ze dne 24.05.2021 mezi 

statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 

1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 3. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala předlohu na své 68. schůzi dne 19.08.2021 a předkládá Zastupitelstvu 

města Přerova ke schválení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání dne 24.08.2020 usnesením č. 534/14/4/2020 

schválilo: 

1. uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem 

podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, ve 

výši do 5 mil. Kč, na financování akce "Zateplení Jižní čtvrť III/1-3", se splatností 10 let; úvěr 

bude zajištěn zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění, 

2. uzavření Zástavní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, 

se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, ke stavbě - bytový 

dům, č. p. 2515, 2516, 2517, příslušné k části obce Přerov I-Město, která stojí na pozemku parc. č. 

5745/24 v k. ú. Přerov. 

  

K uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru dle bodu 1. usnesení došlo dne 24.05.2021. Podmínkou 

čerpání tohoto úvěru určeného na částečné financování akce nad 500 tis. Kč Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3 (bytový dům ve vlastnictví města) bylo mimo jiné uzavření výše uvedené 

zástavní smlouvy (uzavřena dne 01.06.2021) a zajištění závazku z úvěrové smlouvy zřízením 

zástavního práva k zateplované nemovitosti. Návrh na vklad byl Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Přerov (dále jen KN) doručen Státním fondem podpory investic rovněž dne 

01.06.2021.  

  

Dne 24.06.2021 obdrželo statutární město Přerov z KN informaci, že navrhovaný vklad nelze povolit, 

důvodem byla nedostatečná specifikace zastavované nemovitosti. Na základě souhlasu se zpětvzetím 

návrhu na vklad obdrželo dne 10.07.2021 statutární město Přerov usnesení o zastavení řízení. 

  

Na základě konzultace této záležitosti s oddělením majetkoprávním odboru správy majetku a 

komunálních služeb, právničkou kanceláře tajemníka a právníky Státního fondu podpory investic, byl 

dohodnut následující postup:  

 Dohodou o ukončení zástavní smlouvy k nemovitostem bude ukončena stávající zástavní smlouva 

(příloha č. 1), 

 bude uzavřena nová Zástavní smlouva k nemovitostem, kde bude specifikace zastavované 

nemovitosti opravena dle požadavku KN (příloha č. 2), 

 vzhledem k tomu, že údaje z katastru nemovitostí se vyskytují i v úvěrové smlouvě, bude uzavřen 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 24.05.2021 (příloha č. 3), kterým budou tyto údaje 

opraveny tak, aby byly v souladu s novou Zástavní smlouvou k nemovitostem.  

 

 

 


