
Pořadové číslo:  17/5 

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 20.3.2013 

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 

2013 

Předkladatel:  Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor 

Zpracovatel:  OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky 

Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu 

KRISTINA BUKVALDOVÁ, referent 

Název materiálu: 

Rozdělení finančních prostředků FMB 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování  

             bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací  

            a rozšiřování bytového fondu a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto: 

 

 

 

 

Poř. 

čís. 

Žadatel Lokalita  

opravovaného domu 

Druhy půjček Částka Kč 

Doba splácení 

Zajištění 

1. P. a J. V.  1-oprava střechy 100 000,00 

3 roky 

Ručitel: 

P. V. 

2. M. K. *)  1-oprava střechy 

2-oprava plyn.vytáp. 

3-výměna oken,dveří 

4-výměna podlah 

8-rekonst.WC,koupelny 

9-výměna klemp.prvků 

12-výměna rozv.tepla 

18-oprava komína  

300 000,00 

8 let 

Zástava 

nemovitostí 

3. R. B.  3-výměna oken,dveří 

17-oprava balkonu 

45 000,00 

5 let 

Ručitel: 

S. K. 

4. J. V.  3-výměna oken 85 000,00 

5 let 

Ručitel: 

A. V. 



5. S. a L. H.  1-oprava střechy 

3-výměna střeš.oken 

100 000,00 

5 let 

Ručitel: 

M. D. 

6. D. S.  2-zřízení plyn.vytáp. 

13-výměna rozv.vody 

15-výměna kanal.svodů 

60 000,00 

5 let 

Ručitel: 

Z. S. 

 

*) půjčka bude poskytnuta za podmínky doložení stavebního povolení nebo písemného vyjádření  

    stavebního úřadu k požadovaným druhům půjčky 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.5.2013 

2.   schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1 

 

3. schvaluje podmínky druhého výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav,  

             modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2013 v souladu s čl. IV Vnitřního předpisu  

             č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů    

            takto: 

            a) žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav,   

                  modernizací a rozšiřování bytového fondu budou podávány v termínu od 20.5.2013  

                  do 1.7.2013, 

            b)  místo pro vyzvedávání tiskopisů žádostí o půjčku a jejich podání: 

                   Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky, III. poschodí,  

                   dveře č. 66, Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách  

                  města (www.prerov.eu). 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 10.5.2013 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova doporučila schválit poskytnutí půjček, schválit úpravy rozpočtu a vyhlásit 

druhé výběrové řízení podle návrhu na usnesení. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Pracovní skupina, která zpracovává návrh na poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací  

a rozšiřování bytového fondu a Odbor ekonomiky doporučují orgánům města schválit 

poskytnutí finančních prostředků, navrhované úpravy rozpočtu a podmínky druhého 

výběrového řízení podle návrhu na usnesení. 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova vydalo v roce 2007 Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací  

a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB). Předpis byl několikrát novelizován. Poslední novela 

umožnila žadatelům o půjčku zvolit si dle svého uvážení délku splatnosti v rozmezí od 3 do 8 let.  

Na svém 15. jednání dne 10.12.2012 Zastupitelstvo města Přerova vyhlásilo výběrové řízení  

na poskytování půjček z FMB v roce 2013, a to v termínu od 14.1.2013 do 18.2.2013. Pracovní 

skupina, která připravuje návrh na poskytování půjček v roce 2013 je ve složení: Ing. Jiří Lajtoch, 



Ludmila Tomaníková, MUDr. Michal Chromec, Jaroslava Ludvová a MUDr. Magdalena Dostalová. 

Hlas poradní mají: Oldřiška Sedláčková a Ing. Jiří Just, organizační pracovník je Kristina Bukvaldová. 

 

 

Žádosti o půjčku : 

 

Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 28.2.2013. Žádost o poskytnutí půjčky podalo v termínu 

celkem 5 žadatelů. Požadavky na poskytnutí půjčky byly ve výši Kč 630 000,00. Po termínu byla 

podána 1 žádost, a to na poskytnutí půjčky ve výši Kč 60 000,00. 

Zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB) činí k 20.3.2013  

Kč 843 595,36. Měsíční splátky půjčených prostředků fondu jsou nyní jen ve výši Kč 12 517,00.  

K 15.5.2013 budou zaplaceny poslední splátky půjček poskytnutých v roce 2007. Zůstatek finančních 

prostředků FRB bude převeden na účet FMB.  

Zůstatek finančních prostředků Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní (dále jen 

FNOBFPP) činí k 20.3.2013 Kč 523 164,36. Měsíční splátky jsou ve výši Kč 4 930,00, půjčené 

prostředky budou také k 15.5.2013 zcela zaplaceny a finanční prostředky budou rovněž převedeny  

na FMB. 

Zůstatek finančních prostředků na účtu FMB činí k 20.3.2013 Kč 3 374 971,18, měsíční splátky jsou 

ve výši Kč 151 000,00. Držitelé půjček poskytnutých v roce 2012 mohou čerpat ještě Kč 10 000,00. 

Disponibilní zůstatek fondů činí tedy k 20.3.2013 Kč 4 731 730,90. 

Pracovní skupina se podrobně zabývala jednotlivými žádostmi a doporučila poskytnout půjčku všem 

žadatelům v plné výši. Poskytnutí půjčky M. K. (poř. číslo 2) podmínila doložením stavebního 

povolení nebo písemného vyjádření stavebního úřadu k příslušným druhům půjčky. 

 

Rozpočtová opatření : 

 

Odbor ekonomiky předkládá následující úpravy rozpočtu: 

1. FRB - zvýšení částky na konečný převod finančních prostředků na účet FMB a s tím spojené úpravy   

    položky 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

2. FNOBFPP - zvýšení částky na konečný převod finančních prostředků na účet FMB a s tím spojené  

    úpravy položky 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

3. FMB  

    a)  zvýšení splátek obyvatelstva především z důvodu, že v únoru 2013 uhradili manželé N.  

        (půjčka č. 16/10) celkovou dlužnou částku ve výši Kč 481 344,00, která byla vymáhána  

        po následné ztrátě výhody splátek, 

    b)  zvýšení příjmů z úroků ze stejného důvodu jak je uvedeno výše. Manželé N. uhradili  

         i úroky z prodlení za příslušné období, 

    c)  navýšení částky převodu z FRB a FNOBFPP, 

    d)  snížení plánované částky na poskytnutí půjček. Původně bylo plánováno půjčit Kč 2 000 000,00,  

          žádosti byly předloženy na částku Kč 690 000,00, držitelé půjček z roku 2012 mají možnost  

         čerpat ještě Kč 10 000,00, 

    e)  úpravy položky 8115 v příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

 

 

Vyhlášení druhého výběrového řízení : 

Pracovní skupina doporučuje orgánům města vyhlásit v letošním roce druhé výběrové řízení  

na poskytování půjček z FMB, a to v termínu od 20.5.2013 do 1.7.2013. V případě zájmu ze strany 

občanů by Zastupitelstvo města Přerova projednávalo žádosti o poskytnutí půjček na svém jednání  

dne 9.9.2013. 



 

Rozpočtové opatření                                                                                Příloha č. 1 

 

 

 

FOND ROZVOJE BYDLENÍ (FRB) 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet             

po úpravě 

 8115 245  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank.účtech 

 

0,0 

 

+ 806,0 

 

806,0 

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet            

po úpravě 

6330 245 Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 

 

63,0 

 

+ 806,0 

 

869,0 

 

 

 

 

     

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ (FNOBFPP) 

Příjmová část v tis. Kč 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

 8115 245  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank.účtech 

 

0,0 

 

 + 507,0 

 

507,0 

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet            

po úpravě 

6330 245 Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 

 

23,0 

 

 + 507,0 

 

530,0 

 

 

 

 

 



 

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU (FMB) 

Příjmová část v tis. Kč 

 

 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet            

po úpravě 

3611 2141 245  Příjmy z úroků     20,0        + 16,0      36,0 

 

 

2460 245  Splátky půjčených prostředků 

 od obyvatelstva 

 

1 177,0 

 

     + 542,0 

 

  1 719,0 

 4139 245  Ostatní převody z vlastních 

 fondů (převod z FRB 

 a FNOBFPP) 

 

 

    86,0 

 

 

  + 1 313,0 

 

 

  1 399,0 

 8115 245  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

 

 550,0 

 

     - 550,0 

 

       0,0 

 

Výdajová část v tis. Kč 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet            

po úpravě 

3611 245 Podpora individuální bytové výstavby 

(půjčky, bankovní poplatky) 

 

2 002,0 

 

- 1 300,0 

 

        702,0 

 245 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

 

     0,0 

 

    + 2 621,0 

 

 2 621,0 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

Statutární město Přerov 
 

 

PODMÍNKY DRUHÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V  ROCE 2013  

PRO POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK Z FONDU BYDLENÍ V SOULADU  

S ČL. IV. VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 24/07 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ  

A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU VE ZNĚNÍ VNITŘNÍHO PŘEDPISU  

Č. 3/11, 13/11,  22/11, 13/12 a 26/12  

 

1. Lhůta pro podání žádostí o půjčky 

 

Žádosti oprávněných osob ve smyslu Vnitřního předpisu č. 24/07 Fond oprav, 

modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou 

podávány v termínu  

 

od 20.05.2013  do  01.07.2013. 

 

2. Místo vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání 

 

Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, Odbor ekonomiky,  

III. poschodí, dveře č. 66 – Kristina Bukvaldová. Formulář žádosti je zveřejněn  

na webových stránkách města (www.prerov.eu).                                                                                             

 

                                                                                                   Ing. Jiří Lajtoch 

                                                                                              primátor města Přerova 

  

 

 

Vyvěšeno: 

Sňato: 


