
Materiál pro zasedání Zastupitelstva obce Spojil dne 25.9.2019  

Předkladatel: starostka obce, předsedkyně FV 

 

Bod 5. 

Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016 mezi  

KB a.s. a obcí Spojil - aktualizace 20.9.2019 

Základní informace: 

úroková sazba při uzavření smlouvy o úvěru…………O/N PRIBOR 0,13%+0,05% (9/2016) 
vedením obce předpokládaný úrok za 15let ………….81 146,- Kč, tzn. cca 450,- Kč měsíčně 
výše úroku byla jedním z hlavních argumentů minulého vedení obce při projednání záměru a 
schvalování Smlouvy o úvěru (9/2016) 
měsíční úrok po uzavření smlouvy o úvěru……………………..847,81 (12/2016) 
měsíční úrok po 1. roce trvání smlouvy o úvěru………………1 140,47 (9/2017) 
měsíční úrok po 2. roce trvání smlouvy o úvěru………………5 686,59 (9/2018) 
měsíční úrok k 5.11.2018 ………………………………….… 6 827,47 (11/2018) 
 
Na základě záměru projednaného na ZoS dne 20.2.2019 zřizuje starostka obce 15.3. a 
15.4.2019 dva vkladové termínované účty v souhrnné výši 3 000 000,- Kč s úročením 1,4% 
jako první opatření částečně kompenzující nárůst úroku z úvěru KB, který v té době činil 1,8% 
 
Základní informace – stávající stav: 

stávající úroková sazba……………………………O/N PRIBOR 2,00% + 0,05% (9/2019) 
měsíční úrok k 1.9.2019………………………………............…...8 453,67 Kč(9/2019) 

Základní informace – při fixaci: 

fixovaná úroková sazba……………………………...................................... 1,86% (10/2019) 
měsíční úrok .10/2019 ......…………………………….....................…...7 440,00 Kč(10/2019) 
předpokládaný celkový úrok do splatnosti při fixaci 1,86% ...... 539 240Kč(10/2019 až 9/2031) 
 

Doplňující informace: 

Stav úvěrového účtu k 1.9.2019……………………………. 4 833 100,- Kč (zbývá splatit do 9/2031) 

měsíční splátka fixní po dobu splácení……………………     33 340,- Kč 

měsíční úrok k 1.9.2019…………………………………………      8 453,67 Kč 

KB navrhovaná fixní sazba do doby splatnosti……..……1,86%  ( do 9/2031)  

 

Vzhledem k důležitosti projednávaného bodu žádám všechny zastupitele, aby se na 

projednání náležitě připravili a pokud nebudou z jakéhokoli důvodu přítomni projednání, 

aby dodali nejpozději do začátku jednání Zastupitelstva obce Spojil dne 25.9.2019 jejich 

písemné vyjádření k tomuto bodu. 

 
Návrh Dodatek ÚS – viz samostatný dokument 
Ve Spojile dne: 20.9.2019 

Radka Ministrová, starostka obce 


