OBEC ČERMNÁ NAD ORLICÍ
Pravidla tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Čermná nad Orlicí
Zastupitelstvo obce Čermná nad Orlicí se na svém zasedání dne 14. 12. 2009 usneslo vydat
„Pravidla tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Čermná nad Orlicí“ (dále jen „pravidla“).
Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Čermná nad Orlicí v zájmu rozvoje bydlení a zlepšování životního prostředí vytváří
„Fond rozvoje bydlení na území obce Čermná nad Orlicí“ (dále jen „fond“), který slouží
k poskytování půjček na zvelebení staveb pro bydlení na území obce Čermná nad Orlicí podle
dále stanovených pravidel a podmínek.
Čl. 2
Příjmy fondu
1. Příjmy fondu jsou:
- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu, příp. z rozpočtu jiného územního
orgánu,
- splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných domů a bytů a úrokové výnosy z nich,
- dary a případné finanční výpomoci z prostředků jiných fyzických a právnických osob,
- jiné příjmy.
2. Případný zůstatek finančních prostředků ve fondu koncem běžného roku nepropadá,
převádí se do dalšího roku a zůstává zdrojem fondu.
Čl. 3
Výdaje fondu
Výdaji fondu jsou:
- půjčky fyzickým osobám poskytované v souladu s Čl. 4-5
- úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu
Čl. 4
Podmínky použití prostředků fondu
1. Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané půjčky poskytované
k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.
2. Adresátem půjček z fondu mohou být fyzické osoby, které jsou vlastníky obytných domů
a bytů pro trvalé bydlení na území obce Čermná nad Orlicí a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle těchto pravidel a ve smlouvě stanovených podmínek použít účelu dle bodu č. 1.
3. Prostředky fondu je možno používat k poskytování půjček při úrokové sazbě 4% a lhůtě
splatnosti 40 měsíců podle podmínek dále v těchto pravidlech uvedených.

4. Z fondu se poskytují půjčky na tyto stavební tituly:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

obnova střechy (krytina i konstrukce) - objekt starší 20 let,
dodatečná izolace domu proti spodní vodě a zemní vlhkosti,
obnova fasády včetně oplechování - objekt starší 20 let,
zateplení obvodového pláště domu,
připojení domu na technické sítě,
rekonstrukce ústředního topení včetně výměny radiátorů,
rekonstrukce elektrických rozvodů v domě - objekt starší 40 let,
oprava soc. zařízení, rozvodů vody a kanalizace - objekt starší 30 let,
výměna oken,
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není,
instalace plynového kotle na vytápění, příp. i ohřev TUV,
instalace ekologického vytápění (kotle na biomasu, tepelného čerpadla) náhradou za
vytápění tuhými palivy,
M. instalace solárních panelů pro vytápění a ohřev TUV,
N. instalace fotovoltaických článků pro zabezpečení vlastní energetické soběstačnosti.
5. Jednotlivé tituly lze sdružovat do max. výše půjčky 60 tis. Kč. Půjčku lze čerpat opakovaně u jednoho domu, resp. bytu, ale na jiný stavební titul, pouze pokud žadatel beze
zbytku vyrovnal a uhradil svůj závazek na předešlý titul.
6. Půjčku nelze poskytnout zpětně na stavební tituly již dříve dokončené a nemůže být poskytnuta osobě, která má vůči obci závazky po lhůtě splatnosti.
7. Žadatel může použít prostředky půjčky pouze k úhradě nákladů spojených s opravami,
modernizací a rozšířením bytového fondu prováděnými v souladu se stavebním zákonem.
Čl. 5
Poskytování půjčky
1. Půjčky dle Čl. 4 jsou poskytovány fyzickým osobám, které splňují podmínky těchto pravidel, a to na základě výběrového řízení.
2. Půjčky se poskytují bezhotovostně prostřednictvím běžného účtu zřízeného u peněžního
ústavu (České spořitelny, a.s.).
Čl. 6
Výběrové řízení
1. Výběrové řízení pro poskytování půjček organizuje obec pro každý kalendářní rok samostatně a je vyhlašováno usnesením zastupitelstva obce.
2. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí být vyvěšeno na úřední desce spolu s termínem přijímání žádostí k účasti ve výběrovém řízení.

3. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu žadatele,
- popis stavebního titulu dle Čl.4 na který je půjčka požadována,
- přesné označení předmětné budovy (bytu),
- doklady o vlastnictví předmětné nemovitosti,
- stavební povolení, případně jiný doklad stavebního úřadu,
- předpokládanou lhůtu dokončení akce,
- požadovanou částku půjčky,
- návrh na ručitele poskytnuté půjčky.
4. Rada obce vyhodnotí došlé žádosti uchazečů o půjčku a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení pro zastupitelstvo obce, které rozhodne o konečném výsledku výběrového
řízení svým usnesením. Výsledek výběru nepodléhá právu odvolání.
5. Výběrové řízení probíhá zásadně pouze jedenkrát ročně a o všech žádostech musí být
rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly
být uzavřeny nejpozději v měsíci červnu v příslušném roce.
6. O výsledku výběrového řízení budou vyrozuměni všichni uchazeči neprodleně a vybraní
uchazeči budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká,
pokud se uchazeč nedostaví k podpisu smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
Čl. 7
Smlouva o půjčce
1. S vybranými uchazeči uzavře obec smlouvu o půjčce, která musí obsahovat zejména tyto
údaje:
- identifikaci smluvních stran,
- stavební titul dle Čl. 4, odst. 4, na který je půjčka poskytována,
- celkovou částku půjčky,
- lhůtu splatnosti půjčky,
- režim splácení úroků a jistin,
- způsob splácení (příkazem, poštovní poukázkou),
- závazek žadatele k použití půjčky k dohodnutému účelu,
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení + 30% penále),
- způsob ručení za půjčku (jeden ručitel),
- dohodu o otevření účtu s peněžním ústavem (Českou spořitelnou a.s.),
- souhlas žadatele s kontrolním působením zástupců obce a peněžního ústavu a jeho
závazek předkládat účetní doklady o čerpání půjčky.
Čl. 8
Čerpání a splácení půjčky
1. Věcnou správnost faktur nebo jiných účetních dokladů předložených žadatelem o půjčku
k proplacení potvrdí svým podpisem starosta obce, který následně vypíše šek pro proplacení peněžním ústavem.

2. Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, ve kterém byla smlouva o půjčce
podepsána.
3. Lhůta splatnosti půjčky počíná běžet od 1. měsíce následujícího po podepsání smlouvy o
půjčce a splácí se rovnoměrně měsíčními splátkami.
Čl. 9
Režim čerpání prostředků fondu
1. O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a žadateli o půjčku uzavře obec
samostatnou smlouvu s peněžním ústavem (Českou spořitelnou a.s.).
Čl. 10
Závěrečné ustanovení
1. Systém poskytování půjček dle Čl. 4 upravený těmito pravidly podléhá kontrole obce a
peněžního ústavu.
Čl. 11
Účinnost
1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2010, kdy končí platnost Obecně závazné
vyhlášky č. 2/99, kterou nahrazují.

V Čermné nad Orlicí dne 14. 12. 2009

VLASTIMIL FUCHSA

JOSEF BEZDÍČEK

místostarosta obce

starosta obce

