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Dodatek ke smlouvě o úvěru – prodloužení doby čerpání a změna účelu 
úvěru 

 
Důvodová zpráva: 

 

Město Svitavy uzavřelo dne 13. 2. 2017 s Komerční bankou, a. s., smlouvu o úvěru na 
financování akce Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu, Svitavy. Vzhledem 

k odkladu realizace rekonstrukce krytého plaveckého bazénu byl s Komerční bankou dne 12. 2. 2018 

uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo ke změně účelu úvěru tak, že úvěr bude použit na financování 
akcí Přestupní terminál Svitavy a Domov se zvláštním režimem ve Svitavách. Současně došlo 
k prodloužení doby čerpání úvěru do 31. 12. 2019. 

Město v souladu s podmínkami úvěru vyčerpalo na akci Přestupní terminál Svitavy 
26.746.882,75 Kč. Na akci Domov se zvláštním režimem ve Svitavách nebyl úvěr čerpán, neboť dle 
sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí k použití úvěru, které jsme obdrželi až v červenci 2019, 
není možné úvěr použít na pokrytí vlastních zdrojů a je nutno jej splatit nejpozději k termínu 

závěrečného vyhodnocení akce, což čerpání úvěru na financování této akce vůbec neumožnilo. 

Na základě jednání s Komerční bankou bylo dohodnuto, že banka umožní další prodloužení 
čerpání úvěru do 31. 12. 2021 a rovněž změnu účelu úvěru, a to na financování kapitálových výdajů 
a poskytnutí investiční dotace v rámci ekonomicky spjaté skupiny. To umožní městu čerpat úvěr na 
jakoukoli investiční akci i na poskytnutí investiční dotace městem zřízeným a založeným 
organizacím. Současně dojde k mírnému navýšení pevné odchylky úrokové sazby tak, že nyní bude 
úroková sazba odpovídat součtu 6M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,18 % p. a. Stále se tak 
jedná o výhodnou úrokovou sazbu ve srovnání s úvěry, které má město z předchozích let. 

Komerční banka zapracovala uvedené změny do dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru, návrh 
dodatku byl konzultován s právničkou MěÚ. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 99017097423 uzavřené s Komerční bankou, 
a. s., dle předloženého návrhu  

Z: vedoucí odboru financí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


