
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Odbor ekonomický: dne: 17.12.2018

Název bodu jednání:

lv. výběrové řízeni v roce 2018 na poskytování zapůjček z Fondu zapůjček města Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Venuše Štochlová. vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 26.11.2018, R.usn.č.118?:'2018

Text usneseni RM:

Rada |. doporučuje ZM

schválit poskytnutí zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram za podmínek uvedených

v důvodové z rávě těmto žadatelům:

1)
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||. 0 k l a o a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 17.12.2018.

Napsal: Jana Rychlé

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje poskytnutí zapůjček z Fondu zapůjček města Příbram za podmínek
uve . . , - „ . _

1) 100.000 00 Kč

2) 300.000,00 Kč.

Důvodová zpráva:

Do IV. výběrového řízení v roce 2018 na poskytování zápůjček z Fondu zapůjček města Příbram byty

podany 2 žádostí o zápůjčky v souhrnném objemu 400.000,00 Kč.

Odbor ekonomický dne 12.11.2018 na svém jednáni p030udil a vyhodnotil podané žádosti a doporučil

poskytnutí zapůjček oběma žadatelům tak, jak je uvedeno v žádostech.

U obou žadatelů byla ověřena bezdlužnost, žádný z nich není v prodlení s placením svých závazků

vůči městu Příbram.

Jedna se o poskytnutí 2 zápůjček v celkovém objemu 400.000,00 Kč. Zajištění dluhů u obou smluv

bude provedeno ručiteiským závazkem třetí osobou, tj. 0 žadatele č. 1 jedním ručitele—m a u žadatele č.

2 třemi ručiteli a navic směnkou. Ručitelem může být osoba, zaměstnanec v trvalém pracovním

poměru, kterýr předloží „Potvrzení zaměstnance o výši příjmů zaměstnance“ nebo důchodce, který

předloží „Potvrzení o druhu a výši důchodu". Poskytnuté zápůjčky budou úročeny sazbou 2 % p. a.

Seznam žadatelů, zápůjčky požadované a doporučené OE

Pořadové Titul, jméno, příjmení, rok narození, a trvalé Částka Částka

číslo bydliště žadatele požadovaná doporučená

v Kč v Kč

_I | 10000000 100.00000

_I | 30000000 30000000

Příloha:

zapis zjednání OE dne 12.11.2018.



Zápis z jednání dne 12.11.2018

[V. výběrové řízení organizované odborem ekonomickým

na poskytování zápůiček z fondu FOM pro rok 2018

Přítomnost: Ing. Venuše Štochlova', vedoucí OE a Jana Rychta, referent OE

Oznámení o vyhlášení IV. VŘ bylo vyvěšeno na úřední desce ode dne 15.10.2018,

sejmuto bylo 10.11.2018 (čj.: MeUPB 940051901 8).

D0 [V. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOZ pro rok 2018 byly podány

dvě žádosti o zápůjčky v celkovém objemu 400.000,00 Kč. Dle Statutu fondu zápůjček čl. 5

odstavce 1. mohou žadatele získat zápůjčku výhradně na základě výběrového řízení a

odstavce 2. Odbor ekonomický předloží Radě města Příbram (dále jen „RM“) k projednání

seznam všech žádosti se svým odborným vyhodnocením a doporučením, včetně návrhu

zajištění zápůjčky. RM předloží ZM seznam těch žádostí, které splnily všechny podmínky pro

poskytnutí zápůjčky.

Odbor ekonomický požádal o spolupráci Odbor stavební a územní plánování, který

posoudil žádost z hlediska stavebního. Každá žádost obsahuje písemné vyjádření Stavebního

úřadu Příbram 0 přípustnosti stavební akce v jejímž rámci je () zápůjčka žádáno.

Byla ověřována bezdlužnost všech žadatelů o zápůjčku a zjištěno, že nikdo není

dlužníkem města.

Níže jsou uvedeny žádosti o zápůjčka podané v řádném termínu, který vyhlásil Odbor

ekonomíck ' Městského úřadu Příbram dne 15.10.2018:

I—

žádá o zápůjčku pro bytovou jednotku čp. č bytu . na výměnu vchodových &

interiérových dveří včetně obložek zárubní, výmalba celé bytové jednotky, částečně

tapetování, výměnu okenních žaluzií za rolety, opravy a částečně výměny těsnění a kování

plastových oken, renovaci stávající podlahy z dubových parket a výměnu dvojzásuvek a

vypínačů v celkové výši 100.000,00 Kč.

Žadatel předložil:

a) položkový rozpočet na 121 „893,00 Kč vtom vlastní zdroje 2l.893,00 Kč),

b) Výpis z katastru nemovitostí (LV:ipm Obec: Příbram, KÚ: Březové Hory

Stavební úřad vydal kladné stanovisko do žádosti: „Jedná se () udržovací práce nevyžadující

opatření stavebního úřadu.“

Závěr: Byly splněny podmínky pro poskytnutí zápůjčky, OE doporučuje zápůjčka v

celkové výši 100.000,00 Kč.

2.*

žádá o zápůjčka bytovou jednotku čp. č. bytu celkové výši 300.000,00 Kč na bourací a

stavební práce, nové příčky Ytong, nová SD předstěna, omítky a začištění, výmalba,

rozvody vody a odpadů, elektroinstalace, plynovodu, nové podlahy, nové dveře vstupní i

interiérové.

Žadatelka předložila:

a) položkový rozpočet na 540.414,64 Kč v tom vlastní zdroje 240.414,64 Kč),

b) Výpis z katastru nemovitostí (LV:- pro Obec: Příbram, KÚ: Březové Hory

c) Projektovou dokumentaci

Stavební úřad vydal kladné stanovisko k záměru rekonstrukce bgu.

Závěr: Byly splněny podmínky pro poskytnutí zápůjčky, OE doporučuje zápůjčku v

celkové výši 300.000,00 Kč.

V Příbrami dne 12.11.2018

Zapsal: Jana Rychlá v. r.


