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Název návrhu: 

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje krátkodobé nákupy a následné prodeje produktů peněžního trhu v max. celkové výši 100 

mil. Kč vyčleněných v rozpočtu statutárního města Přerova na financování akce nad 500 tis. Kč 

"Přerov, nám TGM 16 - stavební úpravy", a to nejdéle do doby splatnosti výdajů spojených s realizací 

této akce. 

 

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 návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě záměru města zrekonstruovat budovu na nám. T. G. Masaryka 555/16 tak, aby sloužila 

jako hlavní sídlo Magistrátu města Přerova, byl odbor ekonomiky požádán odborem řízení projektů a 

investic o posílení výdajové části rozpočtu o 166 mil. Kč na financování této akce s tím, že celková 

realizační cena rekonstrukce bude upřesněna po vypracování dokumentace pro provádění prací a 

položkového rozpočtu. 

  

Akce bude financována částečně z úvěru, přijatého statutárním městem Přerov od Československé 



obchodní banky, a. s., ve výši do 150 mil. Kč (čerpáno dle potřeby) a dividendami od společnosti 

Teplo Přerov, a. s., ve výši 100 mil. Kč, které byly na účet statutárního města Přerova připsány dne 

29.07.2021. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace projektu se předpokládá nejdříve v průběhu příštího 

roku a finanční zdroje ve výši 100 mil. Kč vyčleněné za tímto účelem v rozpočtu není možné využít za 

jiným účelem, nabízí se prostor pro jejich zhodnocení, a to do doby, než budou použity na úhradu 

faktur spojených s realizací této akce.  

  

Statutární město Přerov obecně disponuje v průběhu roku volnými finančními prostředky. Tyto jsou 

však volné jen dočasně, neboť jsou zapojeny do rozpočtu města v příslušném roce a z tohoto důvodu 

je možné je zhodnocovat pouze krátkodobě, aby byly v případě potřeby snadno dostupné. Za tímto 

účelem schválilo již v roce 1999 Zastupitelstvo města Přerova krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a 

následné prodeje produktů peněžního trhu do maximální výše 50 mil. Kč, následně pak byla částka 

zvyšována dle aktuální finanční situace města, přičemž usnesením č. 110/4/7/2019 došlo k navýšení na 

300 mil. Kč, a to v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků města. Při hledání 

vhodného produktu je vždy přihlédnuto k faktu, že jsou zhodnocovány veřejné zdroje, tedy je hledán a 

následně využit produkt, který splňuje základní kritéria - minimální riziko, likviditu a zajímavý 

úrokový výnos, který se posuzuje zejména v porovnání s úročením běžných účtů města u bank.  

  

Produkty zhodnocující předmětnou částku budou voleny dle aktuální situace a dostupných informací o 

stavu na mezibankovním trhu depozit v závislosti na vývoji úrokových sazeb. S ohledem na prognózy 

a vyjádření ČNB lze očekávat jejich další postupné zvyšování. Informace o zhodnocování těchto 

zdrojů bude zahrnuta do čtvrtletní zprávy zpracovávané pro Radu města Přerova.  

 

 


