Pravidla pro způsob využitíprostředků

,,Fondu rozvoje bydlení na územíobce Veliká Ves"
Zastupitelstvo obce schvaluje na svém zasedáni dne 15. ll. 202l Pravidla pro způsob
využitíprostředků Fondu rozvoje bydlení naúzemi obce Veliká Ves.

čHnek I.

zÁKLADNí usr.q,NovnNí

Obec Veliká Ves v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce
vytvořila ,,Fond rozvoje bydlení obce Veliká Ves" ( dále jen ,,fond", zkatka FRB), ktený
sloužík poskytování půjčekna zvelebení obytných budov a jejich staveb naúzemíobce podle
dále stanovených pravidel a podmínek.

čHnek It.
pnÍ.rnny FONDU

Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu obce Veliká Ves
- příjmy ze splátek půjčeka úroků
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzoru
- splátky půjčekpřijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný
urok ve \.ýši 3 oÁ p.a.
- jiné příjmy
2. Případné přírŮstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Veliká Ves, ale
musí být bezezbytkuponechány fondu k použitípodle pravidel.

1.

článek III.

vÝuarn FoNDU
1.

Prostředky fondu je možno používatýhradně k poskytování půjčekpři nejnižšímuroku 4
% a nejdelšílhůta splatnosti 4 roky mimo rok, v němžbyla půjčkaposkýnuta subjektům a
podle pravidel dále uvedených.

2.

Výdaji fondu jsou téžúfuaďy poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtudle
čl. VI. a naklady výběrového řízení dle čl. N.

3.

Adresáty pŮjček z ťondu podle odst. l mohou být pouze subjekty tj. §zické a právnické
osoby, které vlastní nebo spravují obytné budovy nebo jejich slavby na územíobce a ktere
Přijmou závazek poskytnutou půjčkupodle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel
ve prospěch těchto obýných budov nebo jejich staveb použít.

4. Z ťondu se poskytují týo druhy půjček:
Poř,

Název

L-

01

02

- účel

Výstavba nolých bytů

l

nqqtavby

Netradičnía obnovitelné
la

Lhůta
Urok % Horní hranice půjčlq
splatnosti p.a.
4 roky

2%

do 100 tis. Kč na

3 roky

2%

do 30 tis. Kč na 1 dům

1

bl.t

03

04
05

06
07
08
09
10
11

I2
13

14

Tepelné izolace domu
3 roky
Obnova fasády domu včetně oplechování a 3 roky
nátěry oken u domu staršího10 let
Rekonstrukce krovu a výměna
3 roky
střešní krytiny
Terérrrrí úpravy azpevnénéplochy
1 rok
přípoika
Vodovodní
2 roky
Kanalizační přípoika
2 roky
Obnova fasád na příslušenství- kolny, 2 roky
garéůe a

chlévky
Rekonstrukce modernizace bvtu
Rekonstrukce krovu a výměna střešní
krytiny na přístavbách
Výstavba domovní čistírnyodpadních vod
Vybudování domovní iímky
Fotovoltaické a solární panely

L10/
/o

do 50 tis. Kč na 1 dům
do 70. tis. Kč na 1 dům

2%

do 100 tis. Kč na

2%

1

dům
2%
1%

I%
2%

4 roky

.\o/

2 roky

2%

4 roky
4 roky

I%

3 roky

I%

/- /l)

1%

Im'-300Kč

lbm do 750 Kč
lbm do 750 Kč
do 50 tis. Kč
do 100 tis. Kč
do 30 tis Kč
do 50 tis. Kč na 1 dům
do 50 tis. Kč na 1 dům
do 50 tis, Kč na l dům

Jednotlivé tituly půjčeklze kumulovat. Půjčkunelze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu. Půjčky|ze ěetpat pouze do konce následujícího kalendářního roku, v němž byl
zřizen příslušnýúčet.Úroky se platí podle smlouvy o půjčce,jistina se splácí rovnoměmě
měsíčnímisplátkami počínajelednem roku následujícího po roce, v némžbyla poskytnuta.
Zvláštni dohodou si můžedlužníkdohodnout rychlejší splácení půjčky.

čHnek IV.

vÝnĚnovÉ ŘiznNi

1, Osoby, které splňují podmínky dle ělánku IV. odst.3, mohou ziskat půjčkuzfondu
qýhradně nazákladé výběrovéhoŤízeni,Výběrová Ťízeníorganizuje Obec Veliká Ves pro
každý kalendářní rok samostatně, maximálně však 2x, ďle finančníchprostředků na FRB.

2.

Podmínky qýběrového Ťizení musí být vyvěšeny na úřední desce a vhodným způsobem
zveřejněny. LhŮta na podání žádosti k účastive qfběrovémíizeníse stanové v rozmezi od
2I dní do 45 dní ode dne vyvěšenípodmínek tohoto výběrového řízeni.

3.

Obsah žádosti se stanoví závaznýmformulářem dle odst.2. Žádostmusí vždy obsahovat
zejména:
a) jméno nebo název žaďatele,popř. statutárního zástllpce,nebo správce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označenípředmětné obytné budovy nebo její stavby,
- adresa, číslopopisné, čísloparcely,
- prohlášeníčijiný doklad o vlastnictví domu ěi stavby
- stavební povolení čijiný doklad o přípustnosti akce, nanížči v jejímžrámci je
žádáno o půjěku,
- příslušnou projektovou dokumentaci.
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, při svépomoci odhad nákladů. které při
realízací budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu,na ktery je půjěka nebo půjčkypožadovány, při kumulaci titulů je
třeba popis provést odděleně,
předpokládaná
lhůta dokončení předmětné akce,
0
g) požadovaná částka úvěru podle tabulek článku III. a způsob jejího ýpočtu,
h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčkuve v/ši alespoň I50 %
předpokládaného úvěru,
i) Čestnéprohlášení, že dům nebo byt bude sloužit po dobu platnosti smlouvy o půjčce
k bydlení žadatele a nebude prodán.

4,

Obec můžepro snazšízpracování žádostí podle odst. 3 vydat závazný formulář, kteqý však
musí být k dispozici v den vyhlášení qýběrového Ťizení.

5.

Zastupitelstvo obce na návrh obecního úřadu vyhodnotí předložené žádosti o půjčkya
navrhne konkrétnízávěr výběrového Ťízeni.

6.

Výběrové Ťízenívyhlašuje a o výběru rozhodne zastupitelstvo obce. Výběrové Ťízeníje
ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách.Výsledek nepodléhá práw odvolání
se.

výběrového Ťízeníbudou všichni uchazeči vyrozuměni do 7 dnŮ po
rozhodnutí zastupitelstva obce. Vybraní žaďatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o

7. O qfsledku

půjčce,Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy
do 30-ti dnů po vyrozumění o výsledku qýběrového řízení.

8.

Výběrové Ťizení probíhá 1x, maximálně však 2x ročně o všech žádostech pro vyhlášené
výběrové Ťízenímusí být rozhodnuto najednou, Časově musí být organizováno tak, aby
smlouvy o půjčkáchmohly být uzavřeny nejpozději do 3 měsícůod ukončeníl"ýběrového
Ťizení.

9. Zvyše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž obec

zjistí, žejsou nesprávné nebo neúplně
vybavené nemohou vracet žadatelůmkpřepracovaní po uplynutí dne stanoveného jako
poslední k podaní žádosti o půjčku.

ČHnek V.

1.

SMLOUVA O PŮJČCE

S žadateli, kteří úspěšně projdou v,ýběroqfm řízenim (dále

smlouvu o půjčceatobez zbýečných odkladů.

jen ,,uživatelé"),uzavře obec

2.

Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikace typu půjčkypodle čl,III
_ celková částka půjčky,v případě více titulů i skladba
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušnémměsíci
- způsob splacení (příkazem, složenkou, apod.)
- závazekuživatele k užitípůjčkyk dohodnutému úěelu
- smluvní pokuta za porušeníúčelovosti
(okamžité vrácení a 50 Yo penále )
- zfuuka za půjčkuve výši I50 %
- dohoda o otevření účtuu peněžního ústavu
- souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a OÚ a jeho
závazek předkládat peněžnímuústavu účetnídoklady o čerpaníz úět:u.

3,

Obec můžev dohodě s peněžnímústavem a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný
vzor smlouvy o půjčce,

4.

Obec neprodleně po podpisu smlouvy

o

půjčcepředá dohodnutý počet exemplářů

peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtua k převodu prostředků z fondu na něj,

článek VI.

nnžlvt čnnpÁrqípRosTŘEurů FoNDu

způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a úěty uživatelŮ a o správě všech
pohledávek uzavřelaobec Veliká Ves zvláštní smlouvu s Komerčníbankou Chomutov, a.s.

o

čbnekVII.
USTANOVENí DoPLŇxovÁ, zÁvĚnnčNÁ a pŘncrroDNÁ

1.

Skutečnost, že splácení jistiny můžebýt ve stanovených případech zahájeno pozdéji neŽ
od ledna roku následujícího po roce posky,tnutí půjčky,nemá prodluŽující vliv na
celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

2.

Systém poskytování půjčekupravených těmito pravidly podléhá kontrole obce a
peněžního ústavu.

3. oú je

povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšíhoqýběrového íízenipředložit
zastupitelstvu obce hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok,

čHnek VIII.

účlNNosr

Týo pravidla nabývají účinnosti15 dnů po vyvěšenína uřední desce Obecního Úřadu ve
Veliké Vsi.

Jiří Hlaváč

Miroslav Ogáseanu
starosta obce

místostarosta obce
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