Vyhláška č.2199
zastupitelstva města Březnice o tvorbě a použitífondu rozvoje bydlení
Městské zastupitelstvo v Březnici schválilo dne 20. 7 . 1999 podle ustanovení § 36, odst.
obecně
1, písmene f) zík. č.367l7g90 Sb., o obcích (obecní zíizent), v platném znětÚ, tuto
závaanou vyhlášku:

čl r.
základní ustanovení

1)

pro zlepšeníúrovně bydlení a životníhoprostředí je vyťvořen fond rozvoje bydlenÍ,

ktery bude sloužit k poskytování půjčekmajitelům bytových a rodirrrrých domŮ a bytŮ
na opravy, modernizaci a rozšířeníbytového fondu laúzemiměsta podle stanovených

pravidel a podmínek.
2) Fond

je založen na zíkJadě Programu poskytování státních půjčekna opravy,

modernizaci a rozšířeníbytového ťondu vydaného Ministerstvem pro místnírozvoj.

ťíav6disponovat temrto"pfďstiedky

1e

trvile podminěno doorzovantm snloŮvy

a ustanoveními této vyhlášky, popřípadě

s

ivilVlR

jejích doplňku a novel ze strany města Březnice

čt. u
Příjmy fondu

l) Příjmy fondu jsou:
- půjčkaze státního rozpočtu
- splátky půjčeka úrokovévýnosy z nich
_

nejméně 50 oÁ prostředku z příjmůz prodeje bytorných domŮ a rodinných domŮ a bYtŮ

z majetku obce od roku následujicího po vydání oběcně závazné vyhtášlq r po vŠechna
dalšíléta do splacení půjčky

-

. _---^-J^_:.,.x^l.,
dotace z vypomoci okresniho úřadu na uvedené účeiy

jine příjmy

čl m.
Výdaje fondu

1)

Prostředky fondu se použijík poskytování půjčeks3

oÁ p.a.

úrokem a nejdelší lhŮtou

splatnosti 5 let vlastníkum bytolých a rodinných domů a bytŮ Pro tento účelse poskytují
půjčky.

Maximální výše půjčky

Titul
- obnova střechy domu
- obnova fasády domu
- dodatečná izolace proti spodní vodě

- zťtzeruWC

a

koupelny

- vestavba bytu do půdníhoprostoru
- zřizent el. nebo plynového topení

do 100.000,- Kč/l dům
do 50.000,- Kč/1 dům
do 50.000,- Kč/1 dům
do 30.000,- Kč/l bý
do 200.000,- Kč/1 byt
do 50.000,- Kč/l bý

Jednotlivé druhy půjčeklze kumulovat, opakovaně však nelze poskytnout půjčku
na jeden objekt ke stejnému účelu.

2) Prostředky fondu se dále použijik úhradě nákladů na opraw a modernizaci obecního

bytového fondu ve výši max. 80 % prostředků poskytnutých ve formě státní pŮjČky

Vyjímečnělze překročit tento limit, pokud ostatní vlastníci prokazatelně o poslqrtnutí
půjčlrynemají zájem.
3) Prostředky fondu

lze použitna úhradu vedení samostatného účtuu peněžníhoústaw.
čr. rv.
Výběrové řwení

1)

Výběrovéřizeru na poslqrtnutí půjčekz fondu bude prováděno 1x ročně na záHadě

usnesení městské rady. Podmínky qýběrového řízení jsou zveřejňovány na úřední desce

MěÚ. Přitrláška k výběrovémuřizeru se podává do 30 dnů ode dne zveřejnění
podmínek. Formulář přihlášky k qýběrovému je součástívyhlášky
2) Pnhláška k 1iběrovémuřízeru obsahuje:
a - jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby a jméno jejího statutárního

zástupce, bydliště nebo sídlo žadatele, označeru obytné budovy
b - doklad o vlastnictví, projektovou dokumentaci, stavební povolení

c - účelpůjčky,lhůta dokončení stavby, požadovaná výše pŮjčky, návrh na stanovené
záruky vráceru půjčky
3) Vyhodnocení podaných přihlášek a závér výběrového řízeru provádí pětičlenná komise

jmenovaná městskou radou.
4) O qýsledku qýběrovéhořízentbudou všichni uchazečivyrozuměni neprodleně. Vybraní
žadate|ébudou l,rymáruk uzavření smlouvy o půjčce.Právo nauzavÍetú smlouvy
zaruká, pokud se žadatelnedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnŮ po vyrozumění

po výsledku výběrového Ytzeni.
5) Výběrovéfizeru probíhá jen

lx v kalendáínimroce

a o všech žádostech musí bý

rozhodnuto najednou.
6)

Z vyšeuvedeného důvodu se žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou

nesprávně nebo

neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelůmk přepracování po uplynutí dne
stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.
7) Výsledek nepodléháprávu odvolání se.

čt. v.
Smlouva o půjčce

1) Se žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým Ytzenim,uzavře město bezodkladně

smlouvu o půjčce

2) Smlouva o půjčcemusí obsahovat:
- údaje o smluvních stranách

- druh půjčky(dle čl. III, odst. 1 vyhlášky)
-

úšepůjčkyaterminy

ěerpfutt

- lhůta splatnosti arežim splácení (úroky, jistina), včetně dne v přísluŠnémměsíci
a případně sankčníhoúroku zapozdru splácení půjčky

- závazekkužitípůjčkyk dohodnutému účelu
- smluvní pokuta a sankce za porušeníúčelovostipopřípadě zapozdru splácení
nebo nesplácení

-

na obec)
zárukana půjčku(toto ustanovení se nevztahuje

- zhvazekotevření účtuu určenéhopeněžníhoústavu
- souhlas s kontrolním působenímMěÚ
- způsob splácení (píikazem, složenkou)

Cl. vI.
Režim čerpáníprostředků fondu
uživatelůa o správě
o způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty

IpB a.s. příbram, na jejínžzíůďadé
potrledávek fondu uzavíeměsto Březnice smlouvu s
budou prostředky z poslqrtnuté půjčkyčerpány

ó. vn.
závérečná ustanovení
kontrole města (městského úřadu,
t) poskytování půjčekpodle této vylrlášky podléhá
toky),
rady, zastupitelstva), peněžníhoústavu (finanční

MMR

a

okú (dodržení

účelovostipoužiých prostředků)
2) Městský úřad předkl ádá

lxročně městské radě hodnocení hospodaření fondu

a to

nejpozdějikednivyhlášeníýběrovéhořizeniprodalšírok.
3)

Na právruvztahy

občanského
neupravené touto vyhláškou se vztahujiustanovení

a obchodního zákoníku.

4)

Z

platnosti a účinnostidnem vyvěšení
dtwodu obecného zájmutato vyhláška nab}vá

na úřední desce města Březnice,

Ing. Václav

Kozák

zástupce starosty
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