
Pořadové číslo: 19/4

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 22.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 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 - II. výběrové řízení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu               
a uzavření smluv o půjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného domu

Druhy půjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

1. D. a J. Š              - 8-rekonst.WC, koupelny 80 000,00
6 let

Ručitel:
L. K.

2. P. a. J. O.               - 2-výměna plynového kotle
3-výměna dveří
4-výměna podlah

100 000,00
6 let

Ručitel:
A. O.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.08.2013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
schválit poskytnutí půjček a úpravy rozpočtu.



Stanovisko odboru ekonomiky:

Pracovní skupina, která zpracovává návrh na poskytnutí půjček z Fondu oprav, modernizací  
a rozšiřování bytového fondu a odbor ekonomiky doporučily orgánům města schválit 
poskytnutí půjček dle bodu 1 návrhu na usnesení a schválit navrhované rozpočtové opatření.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova vydalo v roce 2007 vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací      
a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB). Na svém 17. jednání dne 15.04.2013 Zastupitelstvo 
města Přerova schválilo vyhlášení druhého výběrové řízení na poskytování půjček z FMB, a to            
v termínu od 20.05.2013 do 01.07.2013. 
Pracovní skupina, která připravuje návrh na poskytnutí půjček pro orgány města je v současnosti ve 
složení: předseda: Ing. Jiří Lajtoch, členové: MUDr. Michal Chromec, paní Ludmila Tomaníková, 
paní Jaroslava Ludvová a MUDr. Magdalena Dostalová. Hlas poradní mají paní Oldřiška Sedláčková 
a Ing. Jiří Just, organizační pracovník je paní Kristina Bukvaldová.

Poskytnutí půjček

Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 06.08.2013. V řádném termínu byla podána 1 žádost       
o poskytnutí půjčky, 2 žádost byla podána mimo termín výběrového řízení. Obě žádosti fyzických 
osob jsou v celkové částce 180 000,00 Kč.

V květnu letošního roku byly doplaceny poslední splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje 
bydlení (FRB) a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní (FNOBFPP). Zůstatek 
finančních prostředků na obou účtech byl v červnu 2013 převeden na účet FMB. 
Zůstatek finančních prostředků na účtu FMB k 15.08.2013 dosahoval výše 4 763 055,62 Kč. Držitelé 
půjček poskytnutých v prvním výběrovém řízení letošního roku mohou ještě čerpat částku 94 995,00 
Kč. Disponibilní zůstatek na účtu k datu 15.08.2013 tedy činil 4 668 060,62 Kč. 

Pracovní skupina projednala žádosti o půjčku a doporučuje jejich poskytnutí v plné výši.  

Rozpočtové  opatření 

Odbor ekonomiky předkládá tyto úpravy rozpočtu FMB: 
 zvýšení částky na poskytnutí půjček a tím i zvýšení částky u splátek půjčených prostředků od 

obyvatelstva
 úprava položky 8115 ve výdajové části rozpočtu


