
Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 29.04.2019

Název bodu jednání:
l. výběrové řízeni v roce 2019 na poskytováni zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

Projednáno: v RM dne 01.04.2019 bod 6), usnesení číslo 267/2019

Text usneseni RM:
Rada doporučuje ZM

schválit poskytnuti čtyř zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram za
v důvodové zprávě těmto žadatelům:

1.
2.

3.
4.

Napsal: jana Rychlá

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje- neschvaluje
poskytnuti čtyř zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram za podmínek uvedených v
žadatelům:

1.
2.

3.
4.

podmínek uvedených

100.000,00 Kč

100.000,00 Kč
100.000,00 Kč
100.000,00 Kč

důvodové zprávě těmto

100.000,00 Kč

100.000,00 Kč
100.000,00 Kč
100.000,00 Kč

Důvodová zpráva:
Do l. výběrového řízeni v roce 2019 na poskytováni zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram byly podány
4 žádosti o zápůjčky v souhrnném objemu 400.000,00 Kč.

Odbor ekonomický dne 18.03.2019 na svém jednání posoudil a vyhodnotil podané žádosti a doporučil
poskytnuti zápůjček všem žadatelům tak, jak je uvedeno v žádostech. jedná se o poskytnutí 4 zápůjček
v celkovém objemu 400.000,00 Kč.

Navržené podmínky pro poskytnuti zápůjček jednotlivým žadatelům jsou v souladu s pravidly pro
poskytováni zápůjček, které stanovi Statut fondu zápůjček města Příbram ze dne 28.03.2018.

zajištěni dluhů bude provedeno ručitelským závazkem třetí osobou, tj. u každé smlouvy o zápůjčce dvěma
ručiteli. Ručitelem může být zaměstnanec v trvalém pracovním poměru, který předloží ,,Potvrzení
zaměstnance o výši příjmů zaměstnance" nebo důchodce, který předloží ,,Potvrzeni o druhu a výši důchodu".

Doba splatnosti zápůjček u žadatelů pořad. č. 1., 2. a 4. je čtyři roky. U žadatele č. 3 je jeden rok, neboť'
žadatel tuto kratší dobu splatnosti uvádí ve své žádosti. Všechny zápůjčky budou úročeny sazbou 2 % p. a.



Seznam žadatelů, zápůjčky požadované a doporučené OE

Pořad. Titul, jméno, přIjmenI, rok narozeni, trvalé bydliště žadatele Částka Částka
číslo v KČ v KČ

požadovaná doporučená

1, 100.000,00 100.000,00
2. 100.000,00 100.000,00

3. 100.000,00 100.000,00
4, 100.000,00 100.000,00

Přílohy:
Zápis z jednání OE dne 18.03.2019



Zápis z jednání dne 18.03.2019
i. výběrové řízení organizovaného odborem ekonomickým

na poskytování zápůjček z fondu FOZ pro rok 2019

Přítomnost:
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE
Jana Rychlá

Oznámení o vyhlášení I. VR bylo vyvěšeno na úřední desce ode dne 13.02.2019, sejmuto
bylo 16.03.2019 (čj.: MeUPB 15536/2019).
Do I. výběrového řízení na poskytováni' zápůjček z fondu FOZ pro rok 2019 byly podány
čtyři žádosti o zápůjčky v celkovém objemu 400.000,00 Kč. Dle Statutu fondu zápůjček či. 5
odstavce l) mohou žadatelé získat zápůjčku výhradně na základě výbÉrového řízení a dle
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 úřad a územní
plánování Každá žádost obsahuje písemné vyjádření Stavebmho úřadu Příbram o pňpustnosti
stavební akce v jejímž rámci je o zápůjčku žádáno.
Níže jsou uvedeny žádosti o zápůjčku podané v řádném termínu, tj. do pátku dne 15.03.2019.

Byla ověřena bezdlužnost všech žadatelů o zápůjčku a zjištěno, že k dnešnímu dni nikdo není
dlužníkem města.

žádá o zápůjčku pro bytovou jednotku ve výši
100.000,00 KČ na rekonstrukci koupelny, nové podlahy v kuchyni a na chodbě, výměnu
vchodových dveří do bytu.
Žadatelka předložila:

a) List vlastnictví 9257
b) Kalkulaci nákladů na modernizaci bytu ve výši 100.000,00 KČ,
c) jednoduchý nákres stávajícího a nového stavu koupelny

Závěr: Byly splněny podmínky dle Statutu fondu zápůjček pro poskytnuti' zápůjčky, oe
doporučuje zápůjčku v celkové výši 100.000,00 KČ.

2.
žádají o zápůjčku pro rodinný dům Cp. ve výši
100.000,00 KČ na zateplení a novou fasádu domu ze dvou stran, z ulice Alešovy a Smetanovy.
Žadatelé předkládají:

a) List vlastnictví 3818
b) Cenovou nabídku od IČO: 70703566 ze dne 11.03.2019
C) Prohlášení o shodě barvy fasády domu

Závěr: Byly splněny podmínky dle Statutu fondu zápůjček pro poskytnutí zápůjčky, oe
doporučuje zápůjčku v celkové výši 100.000,00 KČ.
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3.
žádá o zápůjčku pro bytovou jednotku č. 239/10, ve výši
100.000,00 KČ na vnitřní stavební úpravy bytu.
Žadatel předložil:

a) List vlastnictví 7312
b) Kalkulaci nákladů v celkové výši 520.000,00 KČ
c) Půdorys stávajícího a nového stavu bytu
d) Kladné vyjádření Stavebního úřadu Příbram, stavební úpravy jsou v souladu se

zákonem č, 183/2006 Sb., v platném znění, nevyžadují opatření stavebního úřadu.
Závěr: Byly splněny podmínky dle Statutu fondu zápůjček pro poskytnuti zápůjčky, oe
doporučuje zápůjčku v celkové výši 100.000,00 KČ.

4.
žádá o zápůjčku pro bytovou jednotku č. ve výši

;100.000,00 KČ na rekonstrukci koupelny a WC v bytě.
Žadatelka předložila:

a) List vlastnictví 10720
b) Kalkulaci nákladů ze dne 15.03.2019 na částku 100.000,00 KČ
C) Půdorys stávajícího a nového stavu bytu včetně bouracích a elektroinstalačních prací.

Závěr: Byly splněny podmínky dle Statutu fondu zápůjček pro poskytnutí zápůjčky, oe
doporučuje zápůjčku v celkové výši 100.000,00 KČ.

V Přibrami dne 18.03.2019
Zapsala: Jana Rychlá

Ing. Venuše Štochlová
vedoucí Odboru ekonomického
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