
Město Příbram                                                     Pro jednání ZM 

odbor: ekonomický dne: 29.06.2015 

 
Název bodu jednání: 
(>>>Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a 
modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2015 <<<) 
 
 
Předkládá:                            Rada města Příbram  
 
Zpracoval:                      Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického 
 
Projednáno:                     v RM dne 08.06.2015, R.usn.č.516/2015: 
 
Text usnesení:                       
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

1) vyhlásit 2. výběrové řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a 
modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015, 

2) stanovit následující podmínky výběrového řízení: 
a) 2. výběrové řízení proběhne dne 12.08.2015 
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 07.08.2015 
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014, čl. 5 odst. 3 
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, 

odboru  ekonomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu 
 

II.   u k l á d á 
odboru ekonomickému předložit materiál na jednání ZM dne 29.06.2015. 

 

 
Napsal:                       Jana Rychlá 
                                                            
 
 
Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 2/2014, o tvorbě a použití prostředků Fondu oprav            
 a modernizace bytového fondu na území města Příbram  čl. 5 odst. 3 stanoví podmínky vyhlášení 
výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM. 

Tímto materiálem je navrženo, aby se ve středu dne 12.08.2015 konalo 2. výběrové řízení podaných 
žádostí s tím, že lhůta pro podávání žádostí by byla stanovena do pátku dne 07.08.2015. 

Vyhodnocení jednotlivých žádostí o zápůjčky s doporučením Komise fondu oprav a modernizace       
(tj. zápis z jednání dne 12.08.2015) by byl předložen PS dne 17.08.2015, RM dne 24.08.2015 a ZM 
dne 14.09.2015. 

 
Návrhy na usnesení: 
(>>>ZM schvaluje – neschvaluje 

1) vyhlásit 2. výběrové řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a 
modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015, 

2) stanovit následující podmínky výběrového řízení: 
a) 2. výběrové řízení proběhne dne 12.08.2015 
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 07.08.2015 
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014, čl. 5 odst. 3 
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, 

odboru  ekonomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu 
<<<) 

http://www.pribram.eu/
http://www.pribram.eu/

