
Pořadové číslo: 25/4

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 3.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

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

Název materiálu:

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce včetně jejího zajištění takto:

Žadatel Lokalita
opravovaného 
domu

Druhy 
zápůjček

Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

*** *** 1-oprava 
střechy
2-zateplení, 
obnova fasády,
klempířské 
prvky 

100 000,00
3 roky

Ručitel:
***

.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2014

2. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1

3. schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v roce 2015 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 12.1.2015 –
20.2.2015,

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: 30.9.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko pracovní skupiny a odboru ekonomiky:

Pracovní skupina, která se zabývá návrhy na poskytnutí zápůjček z Fondu oprav, modernizací 
a rozšiřování bytového fondu a odbor ekonomiky doporučují orgánům města schválit žádost o 
zápůjčku, navrhované rozpočtové opatření a podmínky výběrového řízení pro rok 2015.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou zabývat na své schůzi ve dnech 25. - 26.8.2014.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. jednání dne 28.4.2014 vydalo Vnitřní předpis č. 
16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, vzalo na vědomí vzor 
smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy k nemovitosti, dohody o ručení a tiskopis žádosti o 
zápůjčku. Veškeré úpravy zpracovalo oddělení právní, odboru vnitřní správy a v převážné 
většině se týkaly změny v pojmosloví, vyplývajících z nového občanského zákoníku. 
Na 24. jednání dne 16.6.2014 vydalo Zastupitelstvo města Přerova novelu uvedeného 
vnitřního předpisu, který byl upraven tak, aby více vyhovoval potřebám žadatelů o zápůjčku a 
především snížil procento úroků ze zapůjčených finančních prostředků. Zastupitelstvo města 
na tomto jednání současně vyhlásilo druhé výběrové řízení v roce 2014, a to v termínu od 
30.6.2014 do 15.8.2014. 

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 zápůjčky
Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 21.8.2014. V termínu byla podána pouze 1 



žádost o poskytnutí zápůjčky v celkové částce 100 000,00 Kč. Pracovní skupina projednala 
žádost o zápůjčku a doporučuje její poskytnutí v plné výši. 

Zůstatek finančních prostředků na účtu fondu k 14. 8. 2014 činí 5 789 587,72 Kč. Držitelé 
zápůjček poskytnutých v roce 2014 mohou ještě čerpat částku 223 000,00 Kč. Disponibilní 
zůstatek na účtu k datu 14. 8. 2014 tedy činí 5 566 582,72 Kč. 

Rozpočtové opatření 
Odbor ekonomiky předkládá tyto úpravy rozpočtu fondu: 
- úprava částky na poskytnutí zápůjček a tím i úprava částky u splátek půjčených prostředků 
od 
obyvatelstva včetně položky bankovních poplatků,
- úprava položky 8115 ve výdajové části rozpočtu.

Výběrové řízení pro rok 2015
V souladu s čl. IV výše uvedeného vnitřního předpisu vyhlašuje výběrové řízení 
Zastupitelstvo města Přerova. Odbor ekonomiky a pracovní skupina doporučují stanovení 
lhůty pro podání žádostí v termínu od 12.1.2015 do 20.2.2015.


