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Návrh usnesení RM 6.4.2020

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H

U S N E S E N Í

23. Rady města
konané dne 6.4.2020
Fond rozvoje bydlení v roce 2020
K projednání jsou předloženy výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Nové Město na Moravě v roce 2020.

§ 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí zápůjčky a uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce žadateli
panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přílohy tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:

Stanislav Marek

Schvalovatel:

Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel:

Markéta Šrámková

Vyjádření:

Pracovní skupina fondu rozvoje bydlení nedoporučuje schválit zápůjčku
z důvodu včasného nesplácení jednotlivých splátek dvou již poskytnutých
zápůjček.
První zápůjčka ze dne 16.12.2015 má doposud neuhrazeny 1 splátky
s dluhem 3 070,24 Kč. Druhá zápůjčka ze dne 14.05.2018 má doposud
neuhrazenu 1/2 splátky s dluhem 3 100,27 Kč. Celkově neuhrazené
splátky činí 6 170,51 Kč.

Na vědomí:

finančnímu odboru

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Pracovní skupina fondu rozvoje bydlení provedla výběrové řízení na
poskytnutí zápůjček z finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení v roce
2020. V termínu stanoveném podmínkami výběrového řízení, tj. od
25.2.2020 do 27.3.2020 včetně, obdrželo město Nové Město na Moravě 1
žádost o zápůjčku s požadavkem na 150 tis. Kč.
Žádost byla posuzována a vyhodnocována v návaznosti na Pravidla pro
použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Nové
Město na Moravě schválených Zastupitelstem města dne 24.6.2019.
O provedeném výběrovém řízení byl pořízen zápis, jehož nedílnou
součástí je tabulka s výsledky výběrového řízení a je předkládán Radě
města k projednání.

Materiál obsahuje:

Příloha - Zápis z jednání pracovní skupiny FRB 2020 30.pdf (Veřejná)
Příloha - Tabulka 2020 - požadavky (Veřejná)

Materiál projednán:

Pracovní skupina FRB

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk
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