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Zásady pro poskytování půjček 

 

z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ  
města Holešova 

 

schválené dne  21. 2. 2011 Zastupitelstvem města Holešova 

   v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění 

 

   

Článek 1 

Účel půjček  

 

 Prostředky fondu mohou být použity pouze pro účely vymezené ve statutu 

Fondu rozvoje bydlení a v těchto zásadách. 

 

   

Článek 2 

Druhy poskytování půjček  

 

1. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

 

  A) Rodinné domy : 

       

        Účel                          splatnost  úrok   částka  

        ---------------------------------------------------------------  

     A1 -obnova střechy,  

         případně přestavba             4 roky    5%    do 350.000 Kč  

         ploché na šikmou starší 10 let                 na jeden dům  

 

     A2 –vybudování přípojky na stávající  

         kanalizační řad                4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

         v délce víc jak 30 m                                                

  

     A3 -zřízení malé čistírny odpadních  

         vod ke stávajícímu domu tam,  

         kde nelze provést napojení na  

         centrální ČOV                  4 roky    5 %   do  50.000 Kč  

                                                        na jeden dům  

     A4 -dodatečná izolace domu  

         staršího 30 let                4 roky    5 %   do 150.000 Kč  

                                                        na jeden dům  

      

     A5 -provedení zateplení nebo obnova fasády 

         včetně oplechování             4 roky    5 %   do 350.000 Kč  

                                                        na jeden dům  

      

     A6 -modernizace nebo zřízení nového hygienického  

         zařízení                       4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

                                                        na jeden byt  

      

     A7 -rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě,  

         elektroinst. či plynoinst.     4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

                                                        na jeden byt  

      

     A8 –zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné        

         čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího  

                                        4 roky    5 %   do 150.000 Kč  

                                                        na jeden byt  
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A9 -půdní nástavba bytu rušící  

         plochou střechu                4 roky    5 %   do 300.000 Kč  

         (min. 50 m2 užit. plochy)                      na jeden byt  

      

     A10-nástavba a vestavba bytu  

         v klasickém půdním prostoru    4 roky    5 %   do 300.000 Kč 

                                                        na jeden byt  

      

     A11-zřízení nové bytové jednotky 

         z nebytového prostoru          4 roky    5 %   do 300.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

      

     A12-výměna výplní otvorů domu 

         staršího 20 let                4 roky    5 %   do 200.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

 

     A13-rekonstrukce vnitřních omítek a podlah 

         domu staršího 20 let           4 roky    5 %   do 200.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

 

 

        B) Bytové domy :  

                                                          

        Účel                         splatnost   úrok      částka  

        --------------------------------------------------------------  

     B1 -obnova střechy,  

         případně přestavba             4 roky    5 %   do 750.000 Kč  

         ploché na šikmou starší 10 let                 na jeden dům 

  

     B2 –vybudování přípojky na stávající  

         kanalizační řad                4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

         v délce víc jak 30 m  

 

     B3 -dodatečná izolace domu  

         staršího 30 let                4 roky    5 %   do 750.000 Kč 

                                                        na jeden dům  

 

     B4 -provedení zateplení nebo obnova fasády domu 

         včetně oplechování             4 roky    5 %   do 750.000 Kč  

                                                        na jeden dům  

 

     B5 -modernizace nebo zřízení nového hygienického  

         zařízení                       4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

                                                        na jeden byt  

 

     B6 –rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě,  

         elektroinst. či plynoinst.     4 roky    5 %   do 100.000 Kč 

                                                        na jeden byt  

 

     B7 –zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné   

         čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího  

                                        4 roky    5 %   do 100.000 Kč  

                                                        na jeden byt  

 

     B8 -půdní nástavba bytu rušící  

         plochou střechu                4 roky    5 %   do 500.000 Kč  

         (nad 50m2 užitné plochy)                       na jeden byt 

  

     B9 -nástavba a vestavba bytu  

         v klasickém půdním prostoru    4 roky    5 %   do 400.000 Kč 

         (nad 50m2 užitné plochy)                       na jeden byt 
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     B10-půdní nástavba bytu rušící  

         plochou střechu                4 roky    5 %   do 300.000 Kč  

         (do 50m2 užitné plochy)                        na jeden byt 

  

     B11-nástavba a vestavba bytu  

         v klasickém půdním prostoru    4 roky    5 %   do 200.000 Kč 

         (do 50m2 užitné plochy)                        na jeden byt 

  

     B12-provedení fasády 

         na novém domě                  4 roky    5 %   do 750.000 Kč 

                                                        na jeden dům 

     B13-zřízení nové bytové jednotky 

         z nebytového prostoru          4 roky    5 %   do 300.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

     B14-výměna výplní otvorů domu 

         staršího 20 let                4 roky    5 %   do  75.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

      

     B15-obnova a statické zajištění    4 roky    5 %   do  75.000 Kč 

         balkónů      na jeden byt 

 

 

 B16-rekonstrukce vnitřních omítek a podlah 

         domu staršího 20 let           4 roky    5 %   do 200.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

 B17-obnova výtahů 

         domu staršího 20 let           4 roky    5 %   do  75.000 Kč 

                                                        na jeden byt 

  

   

    C) Ostatní (slouží pouze pro účely Města Holešova) :  

                                                          

        Účel                         splatnost   úrok      částka  

        --------------------------------------------------------------  

     C1 –výkupy pozemků                 4 roky     -   do 1.000.000 Kč  

         v rámci rozvoje města 

 

     C2 –budování infrastruktury        4 roky     -   do 1.000.000 Kč 

                                                          

 

 

2. Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stejný účel nelze použít 

opakovaně. 

 

3. Městu Holešov budou poskytnuty půjčky bezúročně. 

 

 

Čl. 3 

Výběrové řízení, smlouva o půjčce 

 

1. Osoby, které splňují podmínky dle statutu Fondu rozvoje bydlení a 

těchto zásad (dále jen žadatelé), mohou získat půjčku z fondu na 

základě žádosti o zařazení do výběrového řízení, které vyhlašuje 

odbor investic, silničního hospodářství a údržby města. 

 

2. Podmínky výběrového řízení budou vždy vyvěšeny na úřední desce  a 

vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti  k  účasti   ve 

výběrovém řízení bude stanovena do 30 dní ode dne zveřejnění podmínek 

tohoto výběrového řízení. 
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3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou podle odst. 2. Žádost musí vždy 

obsahovat: 

a) jméno nebo název žadatele,  
b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č.tel., 
c) přesné označení předmětu půjčky: 

- adresu, číslo popisné, číslo parcely, 

- doklad o vlastnictví(ne starší jak 3 měsíce), 

- kopie nájemní smlouvy a OP (členové bytových družstev), 

- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce 

(členové bytových družstev souhlas bytového družstva), 

- nezbytnou projektovou dokumentaci, 

d) cena akce, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci 
dokladovány fakturami a účty, 

e) předpokládaná doba dokončení akce,  
f) požadovaná částka úvěru,  
g) popis účelu, na který je půjčka žádána, v klasifikaci dle těchto 

zásad, 

h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku. 
 

4. Městský úřad zabezpečí převzetí a předběžné vyhodnocení žádostí všech 

žadatelů o půjčky a předloží Radě  města Holešova konkrétní návrh na 

ukončení výběrového řízení. 

 

5. O výběru žadatele rozhodne Zastupitelstvo města Holešova. Rozhodnutí 

nepodléhá právu odvolání se a na půjčku není právní nárok. 

 

6. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni. 

 

7. Před uzavřením smlouvy o půjčce je žadatel povinen dodat další 

potřebné doklady. 

 

8. S vybranými žadateli  uzavře město smlouvu o půjčce. 

Smlouva bude obsahovat zejména tyto údaje:  

a) smluvní strany,  

b) specifikace půjčky podle čl. 2 těchto zásad, 

c) celková částka půjčky a v případě více účelů i skladba,  

d) splátkový kalendář,  

e) způsob splácení (příkazem, složenkou apod.),  

f) závazek uživatele použití půjčky k dohodnutému účelu, 

g) sankce za porušení účelovosti ve formě okamžitého vrácení částky s  

   30 % navýšením,  

h) souhlas uživatele s kontrolním působením Městského úřadu, jeho 

závazek předkládat k čerpání z účtu účetní doklady a ukončení čerpání 

půjčky do stanovené doby.  

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení nabývají 

účinnosti dne 1. 3. 2011. 

2. Tyto zásady ruší zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení schválené Zastupitelstvem města Holešova dne 12. 11. 2007 

 

Vypracoval : Ing. Stanislav Julíček 

 

Zveřejněno na úřední desce: 

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 


