
Pořadové číslo:  26/4 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 mezi statutárním městem Přerov 

a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 

00001350, dle přílohy materiálu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 90. schůzi dne 04.08.2022 a předkládá 

zastupitelstvu ke schválení.   

 

Stanovisko odboru ekonomiky:  

Odbor ekonomiky doporučuje schválit předložený návrh na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., byla dne 15.06.2021 

uzavřena Smlouva o úvěru č. 2021003936 do výše 150 mil. Kč na financování a refinancování 

jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova a realizovaných v letech 

2021-2022, se splatností do 31.12.2036. Na základě požadavku města byly nastaveny smluvní 

podmínky, kdy úvěr je možné čerpat do 29.12.2023, přičemž první splátka v Období čerpání ve výši 

500 tis. Kč je splatná dne 30.09.2022, poslední splátka v této výši pak dne 29.12.2023 s tím, že 

následně banka zašle splátkový kalendář, kdy splátky budou stanoveny podle aktuální výše 

nesplaceného zůstatku jistiny úvěru vydělené počtem měsíců v Období splácení.  



  

V současné době je téměř celá částka úvěru zapojená v rozpočtu města na rok 2022 na financování 

akce „Přerov, nám. TGM 16 – stavební úpravy“ a lze předpokládat, že v letošním roce nebude potřeba 

úvěr čerpat. S ohledem na tuto skutečnost se odbor ekonomiky obrátil na banku se žádostí o uzavření 

dodatku k úvěrové smlouvě, kterým bude upraveno splácení úvěru následně: 

 první splátka úvěru bude splatná až po skončení Období čerpání, tedy dne 31.01.2024, poslední 

splátka úvěru bude zachována k datu 31.12.2036,  

 výše splátek se bude řídit splátkovým kalendářem zpracovaným bankou po skončení Období 

čerpání, kdy výše rovnoměrných měsíčních splátek bude vypočtena z aktuální výše čerpaného 

úvěru / počet měsíců Období splácení.  

  

Úroková sazba, za kterou byl úvěr přijat, činí O/N PRIBOR + 0,01 % p. a. (tedy 7,01 % p. a. k datu 

08.07.2022), výše uvedený krok je současně nejvhodnějším řešením stávající situace, tedy oddálení 

úhrady úroků na co možná nejzazší dobu.  

 

 


