
 

 

                                                                                                                                                                                                        

Město Příbram                                                        Pro jednání ZM 

odbor : ekonomický dne : 18.05.2015 

 

Název bodu jednání: 

[>>>I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu           

na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace <<<] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Předkládá:               Rada města Příbram     
 

Zpracoval:               Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického    
   

Projednáno:               v RM dne 27.04.2015, č. usn. 355/2015 

                      

Text usnesení RM:       
R.usn.č.355/2015        
Rada    I.  d o p o r u č u j e  ZM 

schválit poskytnutí zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města 
Příbram v roce 2015 jednotlivým žadatelům dle zápisu z I. výběrového řízení, které se konalo 
dne 15.04.2015. Jedná se o poskytnutí zápůjček 7 žadatelům v celkovém objemu 743.863 Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru ekonomickému předložit materiál na jednání ZM dne 18.05.2015. 

 

Napsal:               Jana Rychlá  
  

                                                               

Důvodová zpráva:  

Do I. výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu          
na území města Příbram pro rok 2015 bylo podáno celkem 7 žádostí o zápůjčky v souhrnném objemu 
762.729 Kč. 

Komise fondu oprav a modernizace dne 15.04.2015 na svém jednání posoudila a vyhodnotila podané 
žádosti a doporučila poskytnutí zápůjček sedmi žadatelům, a to v celkovém objemu  743.863 Kč. 

Přílohu tohoto materiálu tvoří Zápis z jednání Komise fondu oprav a modernizace ze dne 15.04.2015, 
který uvádí částky požadované v žádostech a částky doporučené Komisí  fondu oprav a modernizace. 

U všech žadatelů byla ověřena bezdlužnost, žádný z nich  není v prodlení s placením svých závazků 
vůči městu Příbram. 

Přílohy: 
1) Seznam žadatelů (str. 2) 

2) Zápis z jednání Komise fondu oprav a modernizace ze dne 15.04.2015 (str. 3-5)  

 

 

 

 

 

 

Návrhy na usnesení:  
>>>ZM schvaluje - neschvaluje 

poskytnutí zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram v roce 
2015 jednotlivým žadatelům dle zápisu z I. výběrového řízení, které se konalo dne 15.04.2015. Jedná 

se o poskytnutí zápůjček 7 žadatelům v celkovém objemu 743.863 Kč.<<<) 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Seznam žadatelů 
 
 

 

 
 

Pořadové 
číslo 

 
 

Jméno a příjmení žadatele 
 

 
 

Částka požadovaná 
v Kč 

 
 

 
 

Částka doporučená 
v Kč 

 

1. Ivo Maděra 90.000 90.000 

2. Milan Wágner 99.090 99.090 

3. Eva Zdobinská 63.000 63.000 

4. Miloslava Vogeltanzová 180.000 180.000 

5. Vilma Dvořáčková 68.083 68.083 

6. Ing. Jaroslav Mádlo 179.850 179.850 

7. Václav Ksandr 82.706 63.840 

 
Celkem 

 
762.729 

 
743.863 

 


