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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 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
KRISTINA BUKVALDOVÁ, referent

Název materiálu:

Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového 
fondu, II. výběrové řízení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. vydává Vnitřní předpis č. …. /, kterým se mění Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond 
oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu dle přílohy č. 1

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

2. bere na vědomí vzor smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující zajištění 
zápůjčky a žádosti o zápůjčku dle přílohy č. 2

3. schvaluje podmínky II. výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2014 takto:
a) žádosti oprávněných osob, ve smyslu vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, 
modernizací a 
rozšiřování bytového fondu, ve znění pozdějších předpisů budou podávány v termínu 
od 30.6.2014 
do 15.8.2014,
b) 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: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své schůzi dne 4.6.2014.

Stanovisko pracovní skupiny a odboru ekonomiky:

Pracovní skupina pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu a odbor ekonomiky doporučily orgánům města vydat novelu předmětného 
vnitřního předpisu, vzít na vědomí textaci smlouvy o zápůjčce včetně dokumentace k jejímu 
zajištění, vzor tiskopisu žádosti o zápůjčku a vyhlásit podmínky II. výběrového řízení. 

Důvodová zpráva:

Vnitřní předpis

Zastupitelstvo města Přerova vydalo v roce 2007 Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB). Tento fond sloužil k poskytování 
půjček na opravy a udržování bytového fondu vlastníkům bytů, bytových a rodinných domů 
nebo vlastníkům jiných nemovitostí, ve kterých má vzniknou nová bytová jednotka. 
V případě nezájmu vlastníků uvedených nemovitostí mohly být volné finanční prostředky 
využity k financování oprav, udržování, modernizací a rozšiřování bytového fondu ve 
vlastnictví města. Vnitřní předpis byl pětkrát novelizován. V letošním roce bylo nutno vnitřní 
předpis uvést do souladu s právní úpravou účinnou k 1.1.2014, provedenou zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Dne 28.4.2014 vydalo Zastupitelstvo města Přerova nový 
Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, a to 
především s ohledem četnosti ve změně pojmosloví. Současně vzalo na vědomí vzory 
smlouvy o zápůjčce, včetně dokumentace představující jejich zajištění a tiskopis žádosti o 
zápůjčku. 
V souladu s vnitřním předpisem FMB vyhlašuje statutární město každoročně výběrové řízení 
na poskytování zápůjček. Žádosti o poskytnutí zápůjček posuzuje pracovní skupina, zřízená 
za tímto účelem, která je dále doporučí ke schválení v orgánech města. Pracovní skupina na 
svém jednání dne 12.3.2014 projednávala podané žádosti o zápůjčku v rámci výběrového 
řízení, ale současně se zabývala problematikou volných finančních prostředků a jejich využití 
na účtu fondu bydlení. V posledních letech poklesl zájem ze strany vlastníků bytového fondu 
o možnost poskytnutí zápůjčky. Město má nadále zájem umožnit občanům využití příznivých 
zápůjček při obnově či modernizaci bytového fondu. Vzhledem k této skutečnosti se pracovní
skupina usnesla, že obor ekonomiky připraví změnu vnitřního předpisu, který navrhne nižší 
roční úrokovou sazbu poskytovaných zápůjček a zjednoduší ve své příloze druhy zápůjček do 
širších celků. 
Na základě závěrů pracovní skupiny navrhl odbor ekonomiky změnit roční úrokovou sazbu 
tak, že pokud zvolí žadatel o zápůjčku dobu splatnosti 3 roky, zápůjčka bude úročena 2 % 
p.a., pokud zvolí dobu splácení 4 – 8 let zápůjčka bude úročena 3 % p.a. Ve spolupráci s 



vedoucím oddělení stavebního úřadu Ing. Justem byly navrženy druhy zápůjček do vhodných 
okruhů. Z původních 26 druhů zápůjček je nyní pouze 11 s tím, že veškeré původní možnosti 
oprav zůstaly zachovány.
Do změny vnitřního předpisu byl také zapracován podnět člena Zastupitelstva města Přerova 
Ing. Ivana Macháta, který navrhl jako další podmínku pro poskytnutí zápůjčky bezdlužnost 
žadatelů nejen vůči městu ale i vůči městským společnostem. Odbor ekonomiky tedy upravil 
v tomto smyslu Čl. III odst. (4) a (5) vnitřního předpisu s tím, že bude postupováno stejným 
způsobem jako při přidělování grantů nebo dotací. 
Navrhované změny vnitřního předpisu projednala pracovní skupina na svém jednání dne 
20.5.2014 a jako vhodnější variantu změny úrokové sazby poskytovaných zápůjček se usnesla 
tak, že žadateli, který zvolí dobu splatnosti 3 nebo 4 roky bude zápůjčka úročena 2 % p.a. a 
žadateli, který bude zápůjčku splácet 5 – 8 let bude částka úročena 3 % p.a. 

Vzory smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy k nemovitosti, ručitelského prohlášení a tiskopis 
žádosti o zápůjčku

Vzor smlouvy o zápůjčce a dokumentace představující její jištění je upraveno s ohledem na 
navrhovanou změnu úrokové sazby v souvislosti s délkou splatnosti. Tiskopis žádosti o 
zápůjčku je upraven v souladu s navrhovanými změnami vnitřního předpisu. 

Podmínky II. výběrového řízení v roce 2014

Pracovní skupina dne 20.5.2014 také doporučila orgánům města vyhlásit v letošním roce 
druhé výběrové řízení na poskytování zápůjček z FMB, a to v termínu od 30.6.2014 do 
15.8.2014. V případě zájmu ze strany občanů by Zastupitelstvo města Přerova projednávalo 
žádosti o poskytnutí zápůjček na svém jednání dne 8.9.2014.


