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6.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ

23. Zastupitelstva města

konaného dne 23.4.2018

Fond rozvoje bydlení v roce 2018

K projednání jsou předloženy výsledky výběrového řízení pro poskytnuti zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

města Nové Město na Moravě v roce 2018.

85 písm. j) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fandu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě

v roce 2018 a uzavření příslušných smluv s jednotlivými žadateli dle příloh materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Markéta Šrámková

vyjádření: RM dne 16.4.2018 doporučila ke schváleni Zastupitelstvu

města výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z FRB v roce

2018.
Pracovní skupina doporučila předložený návrh ke schválení.

Na vědomí: Finančnímu odboru

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Pracovní skupina fondu rozvoje bydlení dne 28.03.2018

provedla výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z finančních prostředků

Fondu rozvoje bydleni v roce 2018. V termínu stanoveném podmínkami

výběrového řízení, tj. od 23.2.2018 do 26.3.2018 včetně, obdrželo město
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Nové Město na Moravě celkem 4 žádosti o zápůjčku s celkovým
požadavkem na 400 tis. Kč.
Jednotlivé žádosti byly posuzovány a vyhodnocovány v návaznosti na
Pravidla pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území
města Nové Město na Moravě schválených Zastupitelstvem města dne
23.3.2015 a jejich Dodatkem č. 1 schváleným Zastupitelstvem města dne
11.4.2016.
O provedeném výběrovém řízení byl dne 28.3.2018 pořízen zápis, jehož
nedílnou součástí je tabulka s výsledky výběrového řízení a ten Rada
města doporučuje ke schárení Zaspitelstvu města.

Materiál obsahuje: Příloha - ZÓDiS z jednáni pracovní skupiny FRB (Veřejná)
Příloha - Tabulka 2018 - požadavky (Veřejná)

Materiál projednán: Pracovní skupina dne 28.3.2018 provedla hodnocení žádostí o poskytnutí
zápůjček
RM dne 16.4,2018 doporučila ZM schválit výsledky výběrového řízeni z
FRB na rok 2018

Přizváni:
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Zápis

zjednání pracovní skupiny k hodnoceni žádosti o poskytnuti zápůjček z Fondu rozvoje bydlení

Pracovní skupina se sešla dne 28.3.2018 k posouzení žádosti o poskytnuti zápůjček z Fondu rozvoje

bydlení podaných na MěÚ.

Pracovní skupina se sešla ve složení:

• Michal Šmarda, starosta

• Stanislav Marek, místostarosta

• Ing. Lubomír Kubík, referent odboru INV

• Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru sž

• Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru FIN

Program: 1) výběrové řfzenf - poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydleni na rok 2018

Bod 1
Dne 12. února 2018 byly schváleny na schůzi rady města Nové Město na Moravě Podmínky

výběrového řízeni pro poskytování zápůjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení v roce 2018.

Schválené podmínky byly v souladu se zákonem Č. 128/200 Sb. o obcích v platném zněni, zveřejněny

po dobu 30 dnů na úřední desce města a současně v Novoměstsku. Po dobu vyvěšeni tj. od

23.2.2018 do 26.3.2018 včetně byly jednotlivým žadatelům vydávány a následně přijímány zpět

žádosti o zápůjčku.

Pro výběrové řízeni bude na účtu fondu rozvoje bydleni (FRB) k dispozici částka ve výši minimálně

2.144.940,05 KČ.

Město Nové Město na Moravě obdrželo ve stanovené lhůtě celkem 4 žádosti o zápůjčku s celkovým

požadavkem na 400 tis. Kč. Do výběrového řizení byly zařazeny všechny žádosti a pracovní skupinou

byly posuzovány a vyhodnocovány, Jak na schválené podminky výběrového řizení, tak I na pravidla

pro použiti účelových prostředků fondu rozvoje bydleni.



PožadovanáMísto a typ objektu, na
Účel, pro lcterý je zápůjč1a

maximální výše
Jména a příjmení

který se poskytuje
poskytována

zápůjacy
/obchodní firma

půjčka

modernizace stávajícího topného
systému

100 000,00obnova střechy

modernizace stávajícího topného
100

systému

obnova střechy 100 000,00

Po provedeném výběrovém řízení pracovní skupina konstatovala, že všechny posuzované žádosti

splňovaly dané podmínky a komise je doporučila voleným orgán(im ke schválení.

Celkové výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků fondu rozvoje bydleni
města Nové Město na Moravě v roce 2018 jsou zpracovány v tabulce, která tvoři nedílnou součást

tohoto zápisu.

Michal Šmarda

Ing. Lenka Jamborová

Ing. Tomáš Viček

Stanislav Marek

Ing. Lubomír Kubík

V Novém Městě na Moravě dne 3.4.2018
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