oBEcNĚ ZÁvÁZNÁ vyHlÁŠxA oBcE
č'.4198

vytvoření a použitíprostředků
,,Fondu rozvoje bydlení na Ínemi obce Ledenice"
ve znění obecně závazné vyhlášky obce Ledenice č. l/99
o

zasfupitelstvoobceLcdeniceschválilodnel7'čcrvna]998usncselrílnč'l80na7ákladě$36odý'l,
pisn.

1)

zákona č. 3ó7/l990 Sb' ve znění pozdějšich přcdpisů tuto obccně závaznou whlášku:

čt' t
ZákIadní ustanoveDi

l) obec Ledenice Y záilnu zlepšeníúrovně bydlení' Životního prostředia Yzhlcdu obce vylvořiIa
ZVláštií účetna podporu rozvoje bydlcni s nílz\em ,.}oND RolVoJE BYDLENÍ oBCl'
LEDENlCE" (dáIcjen Fond). ktcĎi slouŽí k posk}'toválrí půjčckna zvelebcní obytných budov na
úzerrri obcc podle dáIe slanovených právidel a podnÍlck. obytnými budovami se rozumi domy ve
smyslu cSN 7j4 j0] obytné budolry'
2) l'ond vzniká na ákIadě dolrody s Mi|istcrstvem níslníhorozvojc o.ieho ZaloŽeni a poskytnuti
dlouhodobé bezúročnó půjčkyze státního Íozpočtu'PÍávo disponovat tě|nilo prostředkyje tÍ!,ale
podmíněno dodrŽováním uvedené dohody s Ministerstven místního rozvoic a dáIc ustanoveDí lóto

vyhlášky' popř'.jejích doplňkii a novcl Ze stránv obcc'

čl rr
Přiinv fondu
I) příjmy íondujsou;

'dotace a případné výponloci zc státního rozpočtu
_ prostiedky Z lozpočtu obce
- přijny zc splátek půÚčcka úroků
- 50% výnosů z prodeje obytnj,ch domť' a b}'tů z YlastnicNí obce
- splátky půjčekpřija|ých a pouŽiqich obci pro vlastní bytový lbnd a příslušný ílrok ve výši ]%p'a'
- dal} a Případné výpolnoci 7 ploslředků bank. podnikťljiných fondů apod'
dotacc. příp' \'ýpomoci z lozpočtu okú. popř'.jiného územního orgánu státní Žprávy
-jn]é přímy

2) Případnépřírůslky stavu FoDdu se nestávaj í {inosen (Žiskem) obce Ledenice a musí býl

bezczb}.tku ponecháIly Fondu k použitípodlcjeho pravidcl'

čt. ttt
VÝdaie fondu

l) Prostředky londu.je lnožno pouŽít výhřadně k poskytnutí pťÚčck subjektům podIe pravidel dálc
uvcdcných při DejniŽšín ílroku 3% p. a' a ejdelši llrritě splatnosti 8 let2)

výdajc íondujsou téŽ úhrady posk}.tované p€něžnínu ústavu za vedení a zřizoYání účtúa náklády
na výběrová řízení podle čl. 4, Výdajem.io režiln čcrpání prostředků Fondu v souladu s čl' 6'

3) Adresáty půičekz Fondu podle odst' ] lnohou být pouz-e subjek1y' tj, fyzické osoby, kteréjsou
vlastníky obyttrých budov (dle CsN 734 30l ) na územíobce Ledenicc' a kteÉ přijmou áva7-€k

podle čl' 5 této vyhlášky'

4) odst' 3 se vztahujc ; na obec
5)
a)

z

_

ncj}ýše 80% prostředků posk),tnutých ve formě státní půjčky

Fondu se posk}'tuji tyto půjčkyvlastníkůnr obytných domů:

sepliku'

zřizení malé Čov nebo
splatnost 4 roky
do 20.000,-Kč na obytný dům
do l5'000.-Kč na byt v donrech s vice neŽ 3 byty, n1ax. 50-000,-

b) zřizení okologického

úrok 3%

vytápě|ív neplynofikovanýclr ěástech obce

(propan, elektřina' topný olcj,
splalnost 4 roky
do 20.000.-Kč na obytný důnl

dřevo).

úrok 3yo

do l5.000'-Kč na b],t k pořizeni spolcčné nádrže pro dva á více domú

l0let-

c) Dodatečná izolace doúu pÍoti spodní vodě u domu slaršího
splatnost 5 let
do 50.000.-Kč najeden dům
d) Vybudování

wc'

ncnÍ.

úrok 3%o

koupelny nebo sprchového koutu v bytě' kde

dosud
splatnost 4 roky
do 30.000.-Kč najedcn byt
e) Vestavba bytu do půdního

úrok 3%

plostoru'

úrok 3%

splatnost 5 let

do l00'000.-Kč na b}t.lnaximálně l50'000Kč na dům
Í) obnova

střechy'

úrok 3%

splatnost 5 let
do ] 00.000- Kč

g) Fasáda domu staršílrol5 let.
sptatnost 5 let

do

50.000.-Kč

íýok3yo

Úrolry se platí měsíčně podle smlou\ry o půjčce'Půjčkase splácí rovnoměrně měsíčnímisplátkami'
počlnaje ledl]em rokD následDjicího po roce, v nětnž byla půjčkaposkytnuta' ZvláštDídohodou lze
stanovit rychlejší splácení pújčky.Půjčkylze čerPat pouze do konce května Íoku následujícího po
rÓce' v němž byla pťÚčka poskytnuta'

Čt. rv
Výběrové řízcni
t) osoby. kte'é splňUjí podminky podlc čl.3' mohou získat půjčkuz FondD na ákladě Úběrového
řízení. Výběrové ří7ení organizuje obecní úřad Ledenice pro každý ka|endářní rok samostatně.
2) PodmÍlky Úběrového řízení lnusí být vyvěšeny a vhodným Žpůsobem zveřejněny v tisku' Lhůta na
podání žádosli o účastve výběrovém řízení se stanoví přesným datem v rozmezí od 2l do 45 dní
ode dne r1věšerrípodmínek tolroto výběrového ří7€t]í'

3) obsah

ádosti

se stanovi téŽ v'ývěskou podle odst' 2. ŽádosÍ musí obsahovat:

a)
b)

jméno nebo náZcv žadatele
adresa bydlištč
c) přesDé označenípřcdnlětné budo!ry n€bojcjí stavby
-adresa, číslopopisné (Íe'li přiděleno), čísloparcely
-prohlášcni nebo doklad o vIáslnictvi domu či stavby
-stavební povolení či.jiný doklad o přípustllosti akce na nížnebo vjejimž ránrci je žádáno o
půjčku
d)

olientačnícenuakce. při svépomoci odhad nákladů

e) přesný popis úlčelu'na

ktelýje půjčka'či půjčk)poŽadovány pÍi kumulaci lilulilje lřeba popis uvóst

oddělelrě
f) požadovaná částká úvčru(půjčky)podle tabule

\'čl. 3 a způsobjcjíhor,ýpočtu

g) předpokládaná lhťIla dokončenípředmě1né akce

h)jméno' adresa a čestnéprohlášeni ručitele pÍrjčky
4) obecní úrřad rrrůŽe pro snazší zpmcování žádosti vydat závazný fonrru]ář v sou]adu s odstavcem
Ten však musi být k dispozici v dcn {yhlášcní q,běrového řízeni.

].

5) obecní úřad r1'hodnoli před]ožené Žádosti o půjčky,zda sp1ňují požadavky čl' 4' bod 3'
6) Výběrové říZení schvaluje a o výběÍu rozhodne zastupitelstvo.

Výběrové řízeníje ukončeno nabidkarni k uzavřenísmluv o posk}tnuté půjčce.Výsledek řízcní
ncpodléhá práVu odvolacúnu'

7)

ó výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně lyrozuměni' Po tomto
vyřozumčnl budou vybraní žadatclévyzváni k předloŽení stavebního povolcní nebo ohlášení s
terminem do 6oti dnů a po předloŽeni do l5ti dnů k uzavřeDí sn]louvy o půjčku'Právo nf uzavřeni
smlouvy 7ániká, pokud žadatcl nesplní podmínky tohoto ustanovení.

ásadnč jen lx v kalendářnítrr roce a o všech žádostech musi být
rozhodrruto najednou. Časově musí bý organizováno tak, aby sD]ou}y o půjčkáchmohIy být
uzavřeny nejpozději v dubnu přislušného roku.

8) Výběrové řizeni probíhá

9) Z výše uvcderrého důvodu se Žádoýi, u nichž obecní úřad zjistí, Že jsou nesprávné ncbo neúphě
vybavené, nemohou vracet žadatelúm k přcpracování po uplynutídne slanoveného jako poslcdní k

podání Žádosti o půjčkt''

cl.

v

Srnlouva o oůičce
]) s žadateli, kleři úspěšně projdou výběro!"ým řízením, (dálejen ,,uživatelé"), Uzavře obec smlouvu o
pťljčce a to bez zbylečných odkladů'

2) smlouva musí obsahovaÍ alespoli q{o údaje:
-

sD]Iuvní slrany

identifikace typu půjčkypodle čl- 3
celkovou částku půjčky'v případěvíce litulů i skladbu
lhú1u splatnosti půjčky
- režim splácení (ú roky, .i istina) vě' dne v příslušlrémměsíci
- způsob splácení (složenkou' převodem apod.)
- ávazek uŽivatele k uŽití půjčkyk dohodnutému účelu
- záluky uŽivatele (ručitel půjčky)
- smluvní pokuty za porušení účelovosti(okamžiÍévíáceni + 30yo)
- souhlas uživatele 5 kontÍolním púsobením pcněžníhoústavu a úřadu obce
- závazek LlžiVateIe předkládat penčŽnílnu ústavU účetlrídoklad)'o čeryání Účnl'

]) Pro

I'ond bude

zřízen ťlčetu Čcskéspořitcln''-

4) obecní Ílřad můžev dohodě s peněŽním úslavem a V souladu s odst' 2 vydalZávazný vzol snr]ouvy

o pújčce5)

obecní úřad Deprodleně po podpisu smlorrvy o půjčcepředá dolrodnutý počet exemplďů peněŽnímU
ústavu s Úzvou na otevření účtua k převodu pÍostředků z fondu na tento účet.
čl_ vr
ReŽim čerDání prostřcdkri f('rdu

o způsobu a lhůtách převodů přostředkú mezi fondem

a účryuŽivatelů a o správč všech pohlcdávek
peněžnímu
fondů..iakoži odn!ěně
ústavu, uzavře obec zvláštni smlouvtl s vybranýn peneŽnínr
ústavem' obecní úřad zajistivěc ou kontrolu čerpáni poskyrnulých tjnančnich prostřcdků, včetnč
písemného záznamu o výsledcich této kontroly'

ct. vtt
Ustanovení doplňková. závěrečná a DFechodná

l) Jestliž€ se při poslq',tování půjčekkumulují u jednoho uživatele Půjčkys rozdílnou dobou splatnosti
u téžeobýné budovy, pouŽije se při uzavírání smlouvy o pťljčce lhůta delší'KLlmulují-Ii se
obdobně ujednoho objektu pů.jčkys rozdílným ú.okem, použije se úrok vyšší'
2) Sys1ém poskytování půjěek upravených touto r}htáškou podléhá koDtroIc obce, peněŽního ústavu a

MiDisterstva místniho roZvoje. (Dodrželri úče1ovostiposkytnutých pťostředků)'
3) obecni úřadje povinen předloŽit zastupitelstvu vyhodnocen í hospodařen í fondll a dosažených

věcných výsledků za předchozíkalcndářní rok'

4) Z fondu [elze poskýnout půjčkustavebním bytovýnr díuŽslvl:im.

cr.

v

I

Závěrečná ustanovení
Tato \.yhláška byla schválena zastupite]stvem obce dne 17'6 I998 a nabývá účinnostipatnáctým
dnem následujícim po dnijejich vylrlášení.

/,/.:-'
MUDr. Petr Roch Csc.
zásfupce starosty

František Jelínek

