obecnízastupitelstvoobceRynholec

*rydávána svémřádnémzasedánidne 15.10.2004

OPATRENI

K NAKLÁDÁI.IÍs FoNDEM RoZvoJE BYDLENÍ
NA ÚZEMÍ oBCE RYNHoLEC

ČlánekI.

Zá|<|adní
ustanovení
l . obec Rynholec v zájmll zlepšeníbydlení, životníhoprostředí a vzhledu

obcevytvoňla,,FONDRoZvoJE BYDLENI OBCE RYNHoLEC.. (dále
jen ,,fonď.),kte4ýsloužík poskytování
účeloýchpůjček
na opra\y a
modernizaci obýných budov a býů na území obce Rynholec jejich
majitelůmpodle nížestanovenýchpravidel a podmínek.

2 . Fond se zakJádá na záÝJadě poslq'tnutí návratné finanční ýpomoci

ze
státníhorozpočtu,bude veden na zvláštním účtuu peněžníhoústalu dle $
5. odst. 3b' zákona č. 57611990 Sb., o pravidlech hospodďení
s rozpočtovýmiprostředky ČR a obcí v ČR.

J.

Právo disponovat prostředky fondu je trvale podmíněno dodržováním
dohody s ministerstvempro místnírozvoj Českérepubliky a ustanoveními
tohoto opatření'případnějeho doplňlď a novel ze strany obce Rynholec.

4. Na poslqtnutí uvedenépůjčkyneníprávnínárok.

ClanekII.
Příimv fondu
1. Příjmy fondu jsou:
- příjmy ze splátek půjček
- úrokzposk1tnuýchpůjček
- případné další nál'ratné finanční ýpomoci nebo dotace ze státního
rozpočtu
- jiné příjmy (du.y u ýpomoci z prostředkůsponzoru)
2. PÍípadnépřírustky stavu fondu se nestávají ziskem obce Rynholec, ale
musí byt ponechrínyfondu k použitípodle jeho pravidel.

nI.
Čtanet
VÝdaie fondu
l . Prostředky fondu je možnopouŽívatqýhradně k poskýovrínípůjčekpři

uroku 5% a maximální lhůtě splatnosti 4 let, mimo rok, v němž byla
půjčka
poskýnutasubjektům
a podlepravideldále uvedených.

2 . Podmínkouposlgrtnutípůjčkyje založeníúčtuuživatelepouze na ýše
uvedenýúčel.
J.

Výdaji fondujsou takéúhradyposkytovanépeněŽnímuústavuna ňízeru a
vedeníúčfu
d|ečlrínku
lV.

4. adresátypůjček
z fondupodle odst.1 mohoubý:
- subjekťy,tj. ýzické a právnickéosoby,kterévlastníobytnébudoly a býy
pouze na územíobce Rpholec a kterépřijmou závazek, poskytnutou
půjčkupodle stanovenýcha ve smlouvě uvedenýchpravidel použítve
prospěchtěchtoobytnýchbudovnebojejich staveb'

5. Z celkovéhoobjemuprostředlď fondu bude pro vlastníkyobytnýchbudov
abytůuvo|něno
100%.
6. Z fondu se posk1tujít5rtodruhy půjček:

C.
I
z
J

4
5
6
7
8
9

Učel

Max.výše
půičkyv tis. Kč

Plynoflrkacerodinnéhodomku
ZÍízenínovébyové iednotky ve stávaiícímobiektu

20

oprava fasády staršíl5let
Výměna oken starších20 let

35
30
30
l5
50
l0

oorava střechv starší20 let

RekonstrukcesociálníhozaŤizení
Rekonstrukcetechnicbch sítí
Dokončenístavby rodinnéhodomku

ZÍízeníkana|izačntpřípoikv

50

40

Půjčkulze čerpatpouze do konce kalendiářníhoroku, v němž byl ňizen
oříslušnÝ
účet
uŽivatele.
jistina se splácípravidelnýmiměsíčními
Uroky se platípodle smlouvyo půjčce,
splátkami,počínajelednem roku následujícího
po roce' v němžbyla půjčka
poskytnuta.
Zv|áštni dohodou lze stanovit rychlejšísplácenípůjčkybez niírokuna změnu
úrokovésazby.

Čtanet
tv.
Výběrovéřízení
l. osoby, kterésplňujípodmínkydle člrí'rrku
IV. odstavce I mohou získat
půjčkuýhradně nazík|adě výběrovéhořízení.

2 . Výběrové Íizeni lyhlašuje

a o jeho

výsledku

roztrodne obecní

zastupitelstvo.
Výběrové Íízeníorganinlje komise ňizená k tomuto účelu,která navrhne
obecnímu zastupitelstvu konkrétnízávěr ýběrov éItoÍizení.
Výběrové Íizeníje ukončeno nabídkami kuzavŤeď smluv o půjčkácha
qisledek nepodléháprávu odvolrírríse.

3 . obsah žádosti o poslgrtnutípůjčkyse stanoví vývěskou dle odst. 2. Žádost
musívždy obsahovatzeiména:

a) jméno a příjmení ýzické, nebo název prár'rrickéosoby a jméno a příjmení
jej ího statutámíhozástupce

b) adresubydlištěfyzické osoby' nebo sídloprávnickéosoby
c) přesnéoznačenípředmětnéobytnébudovy nebo bytu:
adresu,čp.je-li vydríno,čísloparcely
prohlríšení,nebo jiný příslušný doklad o příslušnosti akce, na níž či
vjejímžrámcije žádánoopůjčku
příslušnouprojektovou dokumentaci

d) náwh na stanovenízánrky na poslqrtnutoupůjčku'a to ve formě:
'

ručeníručitelem

4. o ýsledku ýběrového řízeníbudou neprodleně všichni účastnící
písemně
informovráni. Vybraní uživatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o
půjčce'
- právo na uzavření půjčkyzaniká, pokud se žadate|é
nedostaví kuzavření
smlouly do 30i dnůpo vyrozumění o ýsledku výběrového řízení
5. Výběrové řízení probíhá lx v příslušném kalendářním roce tak, aby
smlouvy o půjčkáchmohly být uzavřeny do konce července příslušného
kalendrířního
roku.
6. Zýše uvedenéhodůvodu se žádosti, kteréjsou neúplnénebo nesprávně
vybavené výao,jí z ýběrov éÍizenío půjčku.

7. Podmínkou poskytnutí půjčky je dodržování veškerých stavebních
předpisů,respektoviánístavebníhopovolení. V případě nedodrženítěchto
předpisůbude obec požadovatokamžiknavrácenízapůjčené
částky.

Čtrinet
v.
Smlouva o půičce
l . S žadateli, kteří úspěšněprojdou ýběrovým

smlouvuo půjčce.

Íízením,uzavře obec

2. Smlouva o půjčcemusíobsahovatt5rtozák|adniúdaje:
údajeo smluvníchstranách'včeúrě
číslaúčtuuživatele
identifikaci typu půjčkypodle článkuIII.
celkovou částkupůjčky
lhůtusplatnostipůjčky
qýšiúroku
režimsplácení(forma splácení,měsíční
částka,den splatnosti)
závazekuživatelek použitípůjčkyk dohodnutému
účelu
smluvní pokutu za porušeníúčelovostiposlqytnutépůjčky(tj. okamžité
vrácení+ 30% ýše půjčlly)
smluvnípokutu zanedoótženístanoveného
režimusplátek půjčky
zárukrrna půjčku(ověřenýpodpis ručitelů)
smluvní pokutu za nedodňení stanovenéhorežimu splátek + O,5%oza
každýden prodlení
J.

obec neproďeně po podpisu smlouvy o půjčcepředá dohodnuý počet
exempliářůpeněžrímuústavus ýzvou pro otevřeníúčtuuživatelepůjčky
a k převodu prostředlď z fondu na tentoučet'

Čtrinetvt.
Závěrečnáustanovení
1. Skutečnost,že spláceníjistiny mužebý v odůvodněnýchpřípadech

zahájenopozději,nežJi stanovenýtermín,nemáprodluŽující
vliv na
půjčky.
celkovou dobu splácení

Systém poslqrtovránípůjčekupravený touto lyhláškou podléhá
kontrole obce (obecní úřad, zastupitelstvo), peněžnímuústavu,
ministerstvu Íinancí (dodržováni účelovosti wnaloženÝch
prostředlď).
obecní uřad je povinen souběžněs návrhem na vyhlášenídalšího
ýběrového řízenípředložit zastupitelstvuvyhodnoceníhospodďeď
fondu i dosaŽenýchvěcných efektůzapÍedcháuející
kďendářní rok.
4. Toto opatřenínabýváúčinnosti
dnem 15.10.2004.
5. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Rynholec č.|ll999 o
vývoření a použitífondu rozvoje bydlenínaúzemíobce Rynholec.
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