
Pořadové číslo: 5/5

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 2.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

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:

Žadatel Lokalita 
opravovaného 
domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba splácení

Zajištění

*** *** 8-rekonstrukce 
koupelny

60 000,00
3 roky

ručitel:
***

*** *** 2-výměna oken 50 000,00
3 roky

ručitel:
I***

*** *** 2-výměna, 
oprava oken 
a dveří

100 000,00
4 roky

ručitel:
***

*** *** 1-oprava střechy
2-výměna 
klemp.prvků, 
oken, dveří
5-rozšíření 
stávajícího bytu
8-vybudování 
WC, 
koupelny

150 000,00
4 roky

zástava:
opravovaná
nemovitost

.

Odpovídá: Rada města Přerova



Termín: 30.4.2015

2. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu v celkové výši Kč 700 000,00 a jejich transfer do 
rozpočtu města na financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města 
Přerova dle přílohy č. 1

3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření 
smluv o zápůjčkách, zástavní smlouvy k nemovitosti, ručitelských prohlášení a 
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně jejich podpisu

5. pozastavuje poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu na nemovitosti. To se netýká oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v majetku města.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.5.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky a pracovní skupiny:

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 a navrhované rozpočtové opatření dle návrhu na 
usnesení 

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova  po projednání dne 24.3.2015 doporučila schválit poskytnutí finančních 
prostředků, schválit úpravy rozpočtu a navrhuje pozastavit poskytování zápůjček dle návrhu 
na usnesení. 

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 (FMB). V průběhu roku byl 
vnitřní předpis dále upravován tak, aby umožnil žadatelům co nejjednodušší orientaci a 
zároveň využití finančních prostředků i pro účely, jejichž podporu město přislíbilo (např. 
přípojka kanalizace). 
Podmínky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z FMB vyhlásilo Zastupitelstvo města 
Přerova 
v termínu od 12.1.2015 do 20.2.2015.
Pracovní skupina, která připravuje návrh na poskytnutí zápůjček pro orgány města byla nově 
zřízena na
9. schůzi Rady města Přerova konané dne 5.2.2015 a je v tomto složení: předseda - Ing. Petr 



Měřínský, členové - Ing. Eva Řezáčová, Ludmila Tomaníková, Jaroslava Ludvová, Ing. 
Bohumír Sedláček, hlas poradní má Ing. Jaromír Kluka, organizační pracovník je Kristina 
Bukvaldová.

Poskytnutí zápůjček
Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 10.3.2015. V termínu výběrového řízení byly 
podány 
4 žádosti o poskytnutí zápůjčky v celkové částce Kč 360 000,00. Zůstatek finančních 
prostředků na účtu FMB činil ke dni 22.3.2015 Kč 6 509 889,51. Držitelé zápůjček, které byly 
poskytnuty v roce 2014, mohou čerpat ještě Kč 35 235,00. Disponibilní zůstatek účtu tedy 
činí Kč 6 474 654,51. Pracovní skupina projednala žádosti o zápůjčky a doporučuje jejich 
poskytnutí v plné výši.
Předseda pracovní skupiny informoval přítomné, že hodlá vedení města předložit návrh na 
ukončení poskytování zápůjček z FMB. Důvodem je nízký zájem ze strany občanů, ale 
především to, že město by nemělo suplovat činnost bankovních ústavů. Dále uvedl, že 
finanční prostředky fondu by bylo vhodnější využít pro opravy bytového fondu ve vlastnictví 
města. Paní Ludmila Tomaníková připomněla historii a zvláště účel fondu.
V roce 1996 poskytlo městu Přerovu Ministerstvo pro místní rozvoj ze státního rozpočtu 
návratnou finanční výpomoc. Účelem byla podpora zachování a zlepšení dosavadního 
bytového fondu a poskytování zvýhodněných půjček pro majitele obytných budov a bytů. O 
rok později byla poskytnuta další návratná výpomoc, tentokrát pro obce postižené záplavami. 
V souladu s "Programem státních půjček" a na základě obecně závazné vyhlášky byly 
poskytovány výhodné půjčky nejen fyzickým a právnickým osobám, ale také půjčky na 
opravu vlastního bytového fondu. Po deseti letech byly půjčené prostředky vráceny zpět a z 
vlastních zdrojů, především z úroků, byl vytvořen nový fond. Podmínky pro poskytování 
půjček se během let měnily tak, aby co nejvíce napomáhaly vlastníkům ke zlepšení kvality 
bydlení. V průběhu těchto let bylo zapůjčeno 109 mil. fyzickým a právnickým osobám a 100 
mil. městu. Z nového fondu bylo v letech 2009 - 2012 převedeno do rozpočtu města 19 mil. 
na opravy domů, volných bytů a na pořízení bezbariérových bytů. O půjčky byl mezi 
vlastníky velký zájem, ten však v posledních letech poklesl. Příčinou je pravděpodobně 
nestabilní ekonomická situace. 
Členové pracovní skupiny souhlasí s opravami vlastního bytového fondu, ale současně 
doporučují ponechat ve fondu částku cca Kč 3 mil. na řešení případných následků živelních 
událostí. 

Žádost odboru správy majetku a komunálních služeb

V souladu s čl. I odst. (3) výše uvedeného předpisu, požádal odbor správy majetku a 
komunálních služeb o poskytnutí finančních prostředků fondu na opravy volných bytů. Jedná 
se o 3 byty na Jižní čtvrti III/7, IV/3, IV/5 a 7 bytů na nám. Fr. Rasche 3 v celkové výši Kč 
700 000,00. Členové pracovní skupiny vesměs souhlasili s poskytnutím finančních prostředků 
na tyto účely, chápou potřebu byty obsadit, ale doporučují větší kontrolu vynaložených 
financí v souvislosti s následným ničením majetku.



Rozpočtové opatření
Odbor ekonomiky předkládá následující úpravy rozpočtu:

FMB
- úprava částky na poskytnutí zápůjček a tím i splátek půjčených prostředků od obyvatelstva
- úprava položky 8115 v příjmové i výdajové části rozpočtu

rozpočet města
- úprava příjmové i výdajové části v souvislosti s převodem částky na opravy volných bytů


