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Název materiálu:

Výběrové řízení pro rok 2014

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 takto:

1) 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 13.1.2014 - 19.2.2014,

2) místo pro vyzvednutí tiskopisů žádostí a jejich podání: Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 
        750 11 Přerov 2, odbor ekonomiky, III. poschodí, dveře č. 66 - Kristina Bukvaldová.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.11.2013 doporučila schválit podmínky výběrového 
řízení dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček 
z fondu bydlení pro rok 2014.



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova vydalo na svém 11. zasedání dne 10. prosince 2007 Vnitřní předpis 
č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu (dále jen fond bydlení), který nahradil 
původní Vnitřní předpis č. 29/05 Pravidla tvorby a čerpání fondů bydlení, ve znění pozdějších 
předpisů.
V souladu s čl. IV výše uvedeného předpisu, vyhlašuje Zastupitelstvo města Přerova výběrové řízení 
na poskytování půjček. Odbor ekonomiky doporučuje stanovení lhůty pro podání žádostí v termínu 
od 13.1.2014 do 19.2.2014.
Složení pracovní skupiny, která zpracovává návrhy na rozdělení finančních prostředků žadatelům 
o půjčku z fondu bydlení pro orgány obce je v současné době v tomto složení: předseda pracovní 
skupiny – Ing. Jiří Lajtoch, členové – Ludmila Tomaníková, MUDr. Michal Chromec, Jaroslava 
Ludvová, MUDr. Magdalena Dostalová, hlas poradní – Ing. Jiří Just, Oldřiška Sedláčková, 
organizační pracovník – Kristina Bukvaldová.



Statutární město Přerov

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 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 13.1.2014  do  19.2.2014

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
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