Město Příbram

Pro 'ednání ZM

Odbor ekonomick'

dne: 11.10.2021

Název bodu jednání:
1. výběrové řízení v roce 2021 na poskytování zápůjček z Fondu
zápůjček města Příbram

Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno:

v RM dne 20.09.2021

R.usn.č.0872/2021

Text usnesení RM:
Rada města
1) doporučuje

ZM schválit
ve výši 173.375,00 Kč

1)

s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 %
2)

ve

poskytnutí

výši

200.000,00

a.,

Kč

s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 % p. a.,

2) ukládá

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 11.10.2021.

Ing. Venuše Štochlová

Napsal:
Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje poskytnutí zápůjček a jejich zajištění za
podmínek uvedených v důvodové zprávě
těmto žadatelům:
1)
4

173.375,00 Kč s dobou
a úrokovou

2)

20000000 Kč s dobou

splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 % p.a.
Důvodová zpráva:

Do 1. výběrového řízení v roce 2021 na poskytování zápůjček z Fondu
zápůjček města Příbram byiy v řádném
termínu podány 2 žádosti o zápůjčky v souhrnném objemu 373.375,00 Kč.
Odbor

ekonomický dne

06.09.2021

na

svém jednání

posoudil

poskytnutí zápůjček oběma žadatelům.

a

vyhodnotil

podané

žádosti

a

doporučil

Seznam žadatelů, zápůjčky požadované a doporučené OE dne 06.09.2021

Pořad.
číslo

Titul, jméno, příjmení, rok narození, trvalé bydliště

Částka
v Kč

v Kč

zástupce, ICO)

požadovaná

doporučená

17337500

17337500

20000000

20000000

žadatele nebo název
žadatelq, jméno statutárního

37337530

Částka

*

.

„"
')

Návrh na zaiištění zágůiček:
1.

bude zajištění
U zápůjčky pro
dluhu provedeno ručitelským závazkem třetí osobou. tj. dvěma ručiteti. Ručitelem může být zaměstnanec
vtrvale'm pracovním poměru, který předloží „Potvrzení zaměstnance o výši příjmů zaměstnance“ nebo

\

důchodce, který předloží „Potvrzení o druhu a výši důchodu“.
2.

bude zajištění dluhu

U zápůjčky
provedeno
vtrvalém

ručitelským

závazkem

třetí

osobou,

tj.

dvěma

ručiteli,

Ručitelem

může

být

zaměstnanec

zaměstnance“
pracovním poměru; který předloží „Potvrzení zaměstnance o výši příjmů

důchodce, který předloží „Potvrzení o druhu a výši důchodu".

Příloha:
Zápis zjednání OE dne 06.09.2021

nebo

\

Příloha č. 1
Zágis z 'ednání dne 6.9.2021 — výběrové řízení organizované Odborem ekonomickým na
poskytování zágúiček z fondu FOZ gro rok 2021
Přítomny: Ing. Venuše Štochlová, vedouci OE
Ing. Alena Pražáková
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bylo vyvěšeno na úřední desce dne
23.8.2021, sejmuto bylo
3.9.2021 (č.j. MeUPB 76149/2021). Do výběrového řízení na
poskytování zápůjček z FOZ byly podány
dvě žádostí v celkové výši 373.375,00 Kč. Dle Statutu fondu
zápůjček čl. 5 odst. 1) mohou žadatelé

získat zápůjčku výhradně na základě výběrového řízení a dle odst.
2) Odbor ekonomický předloží Radě
města Příbram (dále jen „RM") k projednání seznam všech žádostí se
svým odborným vyhodnocením
a doporučením, včetně návrhu zajištění zápůjčky. RM předloží zastupitelstvu města seznam těch

žádostí, které splnily podmínky pro poskytnutí zápůjčky.

Odbor ekonomický požádat o spolupráci Odbor Stavební úřad a územní
plánování. Obě žádosti
obsahují písemné vyjádření zmíněného odboru o přípustnosti stavební akce v jejímž rámcije o zápůjčku
žádáno.
Níže jsou uvedeny žádosti o zápůjčku podané v rádném termínu, to
je do pátku 03.09.2021.
Byla ověřena bezdlužnost žadatů o zápůjčku a zjištěno, že k dnešnímu dni nejsou dlužníky města.
1.
podala dne 30.8.2021, tj. v řádném termínu, žádost o poskytnutí zápůjčky zfondu FOZ na pořízení
tepelného čerpadla v rodinném domě. Celková cena zhotovení a zprovoznění čerpadla činí 265.375,00
Kč. Z vlastních Zdrojů žadatelka uhradí 9200000 Kč, žádá o
poskytnutí zápůjčky ve výši 173.375,00

Kč.

K žádosti žadatelka předložila:
a)
b)
Závěr:

položkový rozpočet zhotovený společností ACOND, a.s., která bude stavbu provádět

projektovou dokumentaci od stejné firmy

Byly

splněny

podmínky

dle

Statutu

fondu

zápůjček

doporučuje poskytnout zápůjčku v celkové výši 173.375,00 Kč.

poskytnutí

pro

zápůjčky,

OE

podal dne 2.9.2021, tj. vřádném termínu, žádost o poskytnutí
zápůjčky'zfondu FOZ na dokončení
výměny oken, ; výměnu střešní krytiny, Stavební úřad MěU Příbram rozhodnutím č.

fasády,

MeUPB/10324/2021/SUUP/KM dal souhlas s prodloužením lhůty k dokončení ohlášené
stavby do
20.1.2023. Celková cena díla je 408.000,00 Kč. Z vlastních zdrojů žadatel uhradí 208.000,00
Kč, žádá
o poskytnutí zápůjčky ve výši 20000000 Kč.
K žádosti žadatel předložil:
a)

,
položkové rozpočty firem Tondach, TOP truhlář s.r.o. a VKN — OMITKY s.r.o v celkové výši

321.724,47 Kč
b)
c)

Závěr:

souhlas SUUP Příbram s prodloužením lhůty dokončení stavby

fotografii současného stavu budovy

Byly

splněny

podmínky

dle

Statutu

fondu

zápůjček

doporučuje poskytnout zápůjčku v celkové výši 200.000,00 Kč.

V Příbrami dne 6.9.2021
zapsala Ing. Alena Pražáková v. r.

Ing. Venuše Štochlová
vedoucí Odboru ekonomického v. r.

pro

poskytnutí zápůjčky,

OE

