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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 17.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
KRISTINA BUKVALDOVÁ, referent
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního
Mgr. MARTINA ŠVESTKOVÁ, právník oddělení právního

Název materiálu:

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:

Poř.
čis.

Žadatel Lokalita
opravovaného 
domu

Druhy 
zápůjček

Částka Kč
Doba 
splácení

Zajištění

1. *** *** 7-zateplení 
domu
9-výměna 
klemp. prvků

100 000,00
4 roky

Ručitel:
***

2. *** *** 8-
rekonstrukce 
koupelny

40 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

3. *** *** 6-obnova 
fasády

50 000,00
4 roky

Ručitel: 
***

4. *** *** 1-výměna 
střešní krytiny

60 000,00
3 roky

Ručitel:
***

5. *** *** 2-výměna 
plynového
kotle 

50 000,00
6 let

Ručitel: 
***



6. *** *** 3-výměna 
dveří

50 000,00
3 roky

Ručitel: 
***

.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. vydává Vnitřní předpis č. …/2014, kterým se zrušuje Vnitřní předpis č. 23/07 Statut 
Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní dle 
přílohy č. 2

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

4. vydává Vnitřní předpis č. …/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu dle přílohy č. 3

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.5.2014

5. bere na vědomí vzory smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující 
zajištění zápůjčky a žádosti a zápůjčku dle přílohy č. 4

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Pracovní skupina a Odbor ekonomiky:

Pracovní skupina, která se zabývala návrhy na poskytnutí zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu a Odbor ekonomiky doporučují orgánům města 
schválit poskytnutí finančních prostředků, navrhované rozpočtové opatření, vydat vnitřní 
předpisy k fondům bydlení a vzít na vědomí textaci smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace 
představující zajištění zápůjček. 

Odbor vnitřní správy

Oddělení právní Odboru vnitřní správy konstatuje k bodu 4. a 5. návrhu na usnesení, 
že vnitřní předpis Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu bylo nutno 
aktualizovat a uvést do souladu s právní úpravou účinnou k 1. 1. 2014 provedenou zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Došlo ke změně pojmosloví a další úpravy vnitřního 
předpisu, smlouvy o zápůjčce (původně smlouvy o půjčce), zástavní smlouvy k nemovitosti, 
ručitelského prohlášení (původně dohody o ručení) a tiskopisu žádosti o zápůjčku (původně 
žádosti o půjčku) byly zapracovány ve smyslu platné právní úpravy. S ohledem na novou 



právní úpravu a četnost zásahů do citovaných dokumentů je vhodné vydat vnitřní předpis 
nový.
Oddělení právní navrhuje přijmout bod 4. a 5. návrhu na usnesení v předloženém znění.

Rada města Přerova:

Rada města Přerova po projednání dne 24. 3. 2014  doporučila schválit poskytnutí zápůjček, 
schválit úpravy rozpočtu, vydat vnitřní předpisy a vzít na vědomí textaci smlouvy o zápůjčce, 
včetně dokumentace představující zajištění zápůjček 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). Zastupitelstvo města na svém 21. 
zasedání dne 9. 12. 2013 schválilo podmínky výběrového řízení pro rok 2014. Termín pro 
podání žádostí byl stanoven od 13. 1. 2014 do 19. 2. 2014.
Pracovní skupina, která připravuje návrh na poskytnutí zápůjček 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 zápůjček

Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 12. 3. 2014. V řádném termínu bylo podáno 6 
žádostí o poskytnutí zápůjčky v celkové částce 350 000,00 Kč. 
Zůstatek finančních prostředků na účtu FMB k 7. 4. 2014 činí 5 424 934,32 Kč. Držitelé 
půjček poskytnutých v roce 2013 mohou ještě čerpat částku 75 258,90 Kč. Disponibilní 
zůstatek na účtu k datu 7. 4. 2014 tedy činí 5 349 675,42 Kč. 
Pracovní skupina projednala žádosti o zápůjčku a doporučuje jejich poskytnutí v plné výši. 

Rozpočtové opatření 
Odbor ekonomiky předkládá tyto úpravy rozpočtu FMB: 
- úprava částky na poskytnutí zápůjček a tím i úprava částky u splátek půjčených prostředků 
od 
obyvatelstva,
- úprava položky 8115 v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Zrušení Vnitřního přepisu č. 23/07

V květnu loňského 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 převeden a účet FMB. Účty FRB 
a FNOBFPP byly u Československé obchodní banky, a.s. zrušeny. Z tohoto důvodu je 
navrženo zrušit i Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy 
bytového fondu postiženého povodní.



Vnitřní předpis č. …/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, vzor 
smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy, ručitelského prohlášení a žádosti o zápůjčku
Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve smyslu nového 
občasného zákoníku bylo nutno provést úpravu jak Vnitřního předpisu č. 24/07, tak úpravy 
smlouvy o půjčce, zástavní smlouvy k nemovitosti, dohody o ručení a tiskopisu žádostí o 
půjčku. Veškeré úpravy byly zpracovány Odborem vnitřní správy, oddělením právním. V 
převážné většině se jedná o úpravy dle nového názvosloví (půjčka = zápůjčka, dlužník = 
vydlužitel, věřitel = zapůjčitel), nebo o upřesnění textů, vyplývajících 
z ustanovení nového občanského zákoníku. Nový předpis, vzory smluv a tiskopisu žádosti 
jsou přílohou č. 3 a 4 tohoto materiálu.


