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Obecně závazná 

V y h l á š k a  

Města Králíky 

č. 1/2005 

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území 

města Králíky 

ze dne  11. 1.  2005 

Zastupitelstvo města Králíky schválilo na  základě  § 10  písm. c)  a § 84 odst.2,písm. i) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku v tomto  znění. 

ČLÁNEK 1. 

Úvodní ustanovení 

(1) Město Králíky v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo 

"Fond rozvoje bydlení města Králíky" (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček na 

zvelebení obytných budov a staveb na území města, podle dále stanovených pravidel a 

podmínek. 

(2) Fond se zřizuje složením základního finančního vkladu z prostředků Města Králíky a prostředků 

návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle § 14, odst. 3 zákona  č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

ČLÁNEK 2. 

Příjmy fondu 

(1) Příjmy fondu jsou: 

- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu 

- prostředky z rozpočtu Města Králíky odpovídající minimálně podílu celkově vyčerpaných  

   prostředků v daném roce (t.j. na městský a jiný bytový fond) k počtu let zbývajících do 

doby     splatnosti finanční výpomoci. Takto vypočtená částka bude  zvýšena o 3%. 

- příjmy ze splátek půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy 

   z nich 

-  dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem, apod.) 

-  dotace, případně výpomoci z rozpočtu KÚ, případně jiného územního (regionálního)  orgánu 

-  jiné příjmy 

(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) Města Králíky a musí být beze 

zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. 

 

ČLÁNEK 3. 

Výdaje fondu 

(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku v rozmezí od 3% 

do 7% a lhůtě splatnosti od 3 do 8 let. Prostředky fondu lze použít v souladu se schváleným 

programem rozvoje území města k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu 

města za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu a dále na poskytnutí půjček k 

úhradě nákladů na opravy a modernizace vlastníkům obytných domů za podmínek uvedených v 

bodu 1, 4 a 5 tohoto článku. Poskytované půjčky se týkají pouze obytných budov ve smyslu 

platné ČSN 734301. 

(2) Výdaje fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu v případě, že zřízení a vedení účtu 

dle článku VI., bude tomuto peněžnímu ústavu svěřeno. 



3

(3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1, mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní 

obytné budovy nebo jejich stavby na území města a město Králíky pro organizaci, která jeho 

bytový fond spravuje. Tito adresáti přijmou závazek podle stanovených a ve smlouvě 

uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb. 

(4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

 

Poř.č./ 

kód Název/účel 

Lhůta 

splatnosti Úrok 

Horní hranice 

půjčky 

01 
Obnova střechy (krytina a konstrukce) 

starší 10 let 
5 roků 4% do 100 tis. Kč. na 1 dům 

02 
Zřízení a rekonstrukce ekologického 

vytápění nebo ekologického ohřívání 

vody ve stávajícím domě 

5 roků 4% 
do 60 tis. Kč na 1 byt. 

jednotku 

03 Zřízení domovní čistírny 3 roky 4% 
do 30 tis. Kč  na 1 byt. 

jednotku 

04 
Napojení na městskou kanalizaci v 

Králíkách 
3 roky 4% 

do 15 tis. Kč na jednu 

přípojku 

05 Zřízení vodovodní přípojky 3 roky 4% 
do 15 tis. Kč na jednu 

přípojku 

06 
Dodatečná izolace domu proti spodní 

vodě – stáří nad 10 let 
4 roky 4% do 40 tis. Kč na 1 dům 

07 
Obnova fasády domu vč. klempířských 

prvků u domu staršího 10 let 
3 roky 4% do 300,- Kč/m2 

08 
Zateplení obvodového pláště vč. fasády 

u domu staršího 5 let 
5 roků 4% do 100 tis. Kč na 1 dům 

09 
Výměna oken u domu nebo bytu 

staršího 10 let 
5 roků 4% do 100 tis. Kč na 1 dům 

10 
Vybudování WC, koupelny nebo 

sprchového koutu v bytě, kde dosud 

není 

3 roky 4% 
do 50 tis. Kč na 1 byt. 

jednotku 

11 
Na vznik nové bytové jednotky ve 

stávajícím objektu (i v půdním 

prostoru) 

8 let 5% 
do 100 tis. Kč na 1 byt. 

jednotku 

 

 

 

(5)Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný 

účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními         

splátkami následujícími měsíc po měsíci, ve kterém byla půjčka čerpána z fondu,      

nejpozději však v lednu následujícího roku, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní      

dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky. 

(6)Poskytování půjček z fondu podle odst. 4  této vyhlášky může být omezeno nebo 

     kráceno v případě, že by v některém roce byl větší počet žadatelů než možnosti horní 

     hranice účelného čerpání fondu (viz. článek 7, odst.3).               
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ČLÁNEK 4. 

Výběrové řízení 

 

(1) Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky dle článku 4, odst. 3, mohou získat půjčku z 

fondu výhradně na základě výběrového řízení a konečného schválení zastupitelstvem města. 

Výběrové řízení organizuje Městský úřad Králíky pro každý kalendářní rok samostatně. 

Výběrovou komisi jmenuje rada města do 14 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto 

výběrového řízení. 

(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a zveřejněny způsobem v místě obvyklým. 

Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 do 45 dní ode 

dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. 

(3) Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle čl. 4, odst. 2. Žádost musí obsahovat vždy: 

a)  jméno nebo název žadatele, příp. statutárního zástupce právnické osoby, 

b)  adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, 

c)  přesné označení předmětné budovy nebo její stavby: 

   - adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo stavby, 

   - prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby, 

   - stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na niž se vztahuje 

     žádost o půjčku, 

   - příslušnou projektovou dokumentaci. 

d)  předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou dodávky:  

    při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty, 

e)  přesný popis účelu, na který jsou půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba  

    popis provést odděleně, 

f)   předpokládaný termín dokončení předmětné akce, 

g)  požadovaná částka úvěru podle možností uvedených v čl. 3. a způsob jejího  výpočtu 

h)  návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku ve výši 100% předpokládaného úvěru,  

      zárukou může být: 

   - zastavení nemovité věci ve prospěch Města Králíky (žadatel doloží právní vztah 

     k zastavované nemovitosti a pojištění nemovité věci), 

- závazek ručitele (žadatel doloží doklad o výši příjmů případného ručitele), 

ch) doložení výše příjmů žadatelů, případně spolužadatelů, 

i)   čestné prohlášení o výši pravidelných výdajů žadatele, případně i spolužadatele (splátky  

       půjček, pojistného apod.) 

(4) Městský úřad pro snazší zpracování žádosti podle odstavce 3. vydá závazný formulář, který 

bude k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení. 

(5) Výběrová komise provede vyhodnocení předložených žádostí z hlediska formální správnosti a 

navrhne závěr výběrového řízení, z výběru nelze vypustit nikoho, kdo splňuje stanovené 

podmínky. 

(6) Podle § 85  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, o 

konečném výběru rozhodne městské zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k 

uzavření smlouvy o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. 
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(7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní 

žadatelé budou vyzvání k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká pokud 

se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového 

řízení. 

(8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být 

rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být 

uzavřeny nejpozději v dubnu příslušného roku.  

(9) Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně 

vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako 

poslední k podání žádosti o půjčku. 

(10)Pro poskytnutí půjček z fondu může zastupitelstvo města stanovit priority v souladu se záměry 

rozvoje Města Králíky. Tyto priority musí být součástí stanovených podmínek výběrového 

řízení, dle čl. 4, odst. 2 této vyhlášky. 

 

ČLÁNEK 5. 

Smlouva o půjčce 

 

(1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen dlužníci), uzavře Město Králíky 

bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce. 

(2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

 - smluvní strany 

 - identifikace typu půjčky podle čl. 3. 

 - celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba půjčky 

 - lhůta splatnosti půjčky 

 - režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v měsíci 

 - způsob splácení (příkazem, poštovní poukázkou, apod.) 

 - závazek dlužníka k užití půjčky k dohodnutému účelu 

 - smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30%) 

 - záruka za půjčku 

 - dohoda o otevření účtu u České spořitelny, a. s. 

  - souhlas dlužníka s kontrolním působením České spořitelny, a. s. a jeho závazek 

     předkládat Městu Králíky a České spořitelně, a. s. účetní doklady o čerpání z účtu. 

(3) Městský úřad ve spolupráci s Českou spořitelnou a v souladu s touto vyhláškou vydají závazný 

vzor smlouvy o půjčce. 

(4) Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů 

smlouvy České spořitelně s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na účet 

dlužníka. 

 

 

ČLÁNEK 6. 

Režim čerpání prostředků fondu 

 

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech 
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pohledávek fondu uzavře Město Králíky zvláštní smlouvu s oblastní pobočkou České spořitelny ve 

Svitavách. 

 

 

ČLÁNEK 7. 

Ustanovení doplňková, přechodná a závěrečná  

 

(1) Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než 

následující měsíc po měsíci, ve kterém byla půjčka čerpána z fondu, nemá prodlužující vliv na 

celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky. 

(2) Za horní hranici účelného čerpání fondu pro výběrové řízení dle článku 4. se považuje 75% jeho 

výše v den zahájení výběrového řízení. 

(3) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole zastupitelstva města a 

na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků i Ministerstva financí ČR. 

(4) Městský úřad Králíky je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení 

předložit zastupitelstvu města vyhodnocení fondu i dosažených věcných efektů za předchozí 

rok. 

(5) Tato vyhláška byla schválena jednáním Zastupitelstva města Králíky konaného dne 11. 1. 2005, 

č. usnesení ZM/2005/01/011. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  1. 2. 2005. 

(6)Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2004. 

 

 

 

 

Arnošt  J U R Á N E K      Mgr. Dušan  K R A B E C 

               místostarosta          starosta  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2005 
 

Sejmuto dne:  27. 1. 2005 


