
                                                             Příloha č. 1

Vnitřní předpis č. xx/2014
vydaný Zastupitelstvem města Přerova,

kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis:

čl. I

Vnitřní předpis č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu se mění 
takto:

1) Čl. III odst. (3) zní takto: 

„Druhy zápůjček lze slučovat.“

2) Čl. III odst. (4) zní takto:

      „Zápůjčku nelze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která má ke dni podání 
      žádosti o zápůjčku vůči městu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným   
      závazky po lhůtě splatnosti a tyto závazky nevyrovná nejpozději do dne konání   
      zasedání Zastupitelstva města Přerova.“

3)  Čl. III odst. (5), písm. j) zní takto:

„Žádost o poskytnutí zápůjčky obsahuje zejména:
…..
j) čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči městu a právnickým osobám jím zřízeným 
    nebo založeným závazky po lhůtě splatnosti“,
…..“

4) Příloha č. 1 zní takto:

PŘÍLOHA č. 1 
Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, 
ve znění pozdějších předpisů  

Podmínky zápůjček 
Lhůta splatnosti: 3 – 8 let
Roční úroková sazba: 2 % při lhůtě splatnosti 3 - 4 roky
                                    3 % při lhůtě splatnosti 5 - 8 let



Poř. 
číslo

Druh zápůjčky Horní hranice zápůjčky

1. Oprava nebo rekonstrukce střechy do 350 tis. Kč

na 1 budovu nebo 1 vchod

2. Obnova fasády, zateplení, výměna klempířských prvků, 
výměna oken, dveří, oprava balkonu, lodžie

do 300 tis Kč

na 1 byt

3. Sanace statických poruch (spínání zdiva, injektáže) do 200 tis. Kč

na 1 budovu nebo 1 vchod

4. Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti do 200 tis Kč

na 1 budovu nebo 1 vchod

5. Vybudování 1 bytu (střešní nástavba, půdní vestavba, 
vybudování bytu z nebytových prostor) nebo rozšíření 
stávajícího bytu

do 700 tis Kč

na 1 byt

6. Zřízení nebo oprava plynového, elektrického nebo jiného 
ekologického vytápění, včetně ohřevu užitkové vody

do 90 tis. Kč

na 1 byt

7. Výměna nebo oprava podlah do 90 tis Kč

na 1 byt

8. Vybudování, oprava, rekonstrukce WC, koupelny nebo 
sprchového koutu 

do 80 tis. Kč

na 1 byt

9. Oprava nebo rekonstrukce ZTI a elektroinstalace do 80 tis. Kč

na 1 byt

10. Odstraňování provozních rizik výtahů do 500 tis Kč

na 1 výtah

11. Bezbariérové úpravy bytu nebo domu do 50 tis Kč

na 1 byt

Vysvětlení pojmů:

Opravou se rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla 
určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti, a to případně i s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu či technických 
parametrů. Za změnu technických parametrů se však nepovažuje jen samotná záměna použitého 
materiálu.



čl. II

Tento vnitřní předpis byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 24. zasedání 
konaném dne 16.6.2014 usnesením č. …………/2014 a nabývá účinnosti dnem 17.6.2014.

……………………………………                                    ……………………………………
           Ing. Jiří LAJTOCH                                                               Mgr. Josef KULÍŠEK
                   primátor                                                                          náměstek primátora

Za správnost: Odbor ekonomiky 


