
Pořadové číslo:  3/4 

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 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána , primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2019011043 mezi statutárním 

městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 

150 57, Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy 1, 

 

2) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 

1, PSČ 114 07, IČ 45317054, dle přílohy 2. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou materiálu zabývala na své 8. schůzi dne 23.01.2023 a doporučila 

Zastupitelstvu městu Přerova ke schválení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém zasedání dne 14.10.2019 usnesením č. 305/8/5/2019 

zajištění úrokové sazby úvěru dle smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,* formou úrokového swapu, ve 

výši aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let. Současně schválilo uzavření Rámcových smluv s 



Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen ČSOB) a Komerční bankou, a. s. (dále jen KB), 

které upravují vztahy vznikající mezi bankou a městem při uzavírání této transakce (obě smlouvy 

uzavřené dne 31.10.2019).  

  

Zastupitelstvo města Přerova dále pověřilo Radu města Přerova k rozhodnutí o uzavření či neuzavření 

obchodu (sjednání zajištění formou úrokového swapu), tj. fixací úrokové sazby s tím, že následně 

bude o této skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Přerova. Rada města Přerova pak na své 26. 

schůzi dne 07.11.2019, usnesením č. 904/26/4/2019 schválila uzavření zajišťovacího obchodu s 

některou z výše uvedených bank s tím, že obchod bude splňovat konkrétní parametry, přičemž jedním 

z nich byla max. výše sjednané úrokové sazby 1,6 % p. a. Dne 02.03.2020 pak došlo k uzavření 

obchodu s ČSOB, s tím, že zajištění úrokového rizika formou úrokového swapu bylo dohodnuto na 

dobu od 30.03.2020 do 30.03.2023 (36 měsíců), sjednaná výše pevné úrokové sazby činí 1,55 % p. a. 

  

Nedílnými součástmi obou Rámcových smluv je v případě: 

 ČSOB příloha č. 3, Seznam osob pro sjednávání Transakcí, 

 KB příloha č. 3, Podpisový vzor, 

které je třeba aktualizovat. Uzavřením dodatků k předmětným smlouvám dojde ke změně pověřené 

osoby, kterou bude Ing. Petr Vrána (dosud Ing. Petr Měřínský), druhou pověřenou osobou zůstává Ing. 

Hana Mazochová.  

  

  

  

_______________ 

* úvěr byl poskytnut do výše 300 mil. Kč při úrokové sazbě 1M PRIBOR + 0,05 % p. a.  

 

 


