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wtvoření a ooužitíúčelovéhofondu rozvoie bvdlení v obci

obecně závazná vyhláška o vývoření a pouŽití účelovéhofondu rozvoje bydlení
v obci Koclířov byla schválena na veřejném zasedžni obecního zastupitelstva dne 12.6. 1998
anabylaúěinnosti dne l5. 6. 1998.
Usnesením zastupitelstva č. 812007 ze dne 27. 12. 2007 bylo rozhodnuto, aby tento
účelovýfond byl v čl. III. odst. 4 písm. c) upraven o možnost koupě bytu nebo rodinného
domu do max. výše 50.000 Kě. Vzhledem k nutnosti funkčnosti tohoto fondu se jeví
nezbytné' aby byly doplněny čl. II. a III. s tím, Že jejich nové znění se upravuje takto:

čt. n.
Příjmy fondu
Příjmem fondu jsou:
a) dotace a poskytnuté státní půjčkyze státního rozpočtu nebo z rozpoětu nebo z rozpočtu
vyššíhoúzemně správního celku nebo okresního úřadu,
b) příjmy ze splátek půjčekposkýnutých z fondu a z úrokůztéchto půjěek,

c) 50 %-ní podíl z prodeje nemovitého majetku obce. Tímto podílem bude fond dotován od 1.
1. 1999. Tato podmínka se povďuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obytných
domů a býů je využitk financování nové bytové výstavby.
d) splátky půjčekpřijatých a použitých obcí pro opravy vlastního bytového fondu a příslušný
úrok ve výši 3 %o p. a.,
e) dary a výpomoc od

|

fyzických

a

právnických osob určenéjmenovitě pro tento účel,

!0 %-ní podíl z prodeje nemovitého majetku obce (pozemků určenycn Úeo k býové
výstavbě) s tím, že tato částka bude do fondu dotována ihned po úhradě kupní ceny
pozemků,

g)

jednoránová dotace

ze

zůstatku běžnéhoúčtuuplynulého kalendářního roku za

předpokladu, Že výše těchto peněžních prostředků bude schválena usnesením zastupitelstva
obce.

nl

Čt.
Výdaje fondu

1) Prostředky ťondu je moŽné používatna opravy bytových domů v majetku obce,
rekonstrukce, modernizace, zateplování a jiné úpravy rodinných domků ve vlastnictví
občanůobce Koclířov.
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2) Yýdaji fondu jsou téŽ úhrady poskytované peněŽnímu ústavu, kteý vede a spravuje účet
fondu (dle čl. VI.) a náklady spojené s výběrovým iizením(dle ěl. IV.)

3) Příjemci půjčekz fondu přijmou závazek o pouŽití poskýnuté půjčkypodle pravidel
stanovených touto vyhláškou a na účelsjednaný ve smlouvě o půjčce'

4)

Z fondu

se poskytují účelovépůjčkyv následující výši azatěcltto podmínek:

a) na drobné opravy rodinného domu oběanům (oprava fasády' menšíopravy

střechy,
výměna oken' oprava či výměna podlah)
ve výši
. do 15.000 Kč (výše úroku 3 % - splatnost 3 roky)

b)

na většíopravy rodinného domu občanům(qýměna střešní krytiny, zŤizeni sociálního
zař izeni, zateplení, i zo l ac e)
ve výši
..... do 30.000 Kč:
oÁ
I. výše úroku 3 - splatnost 3 roky
II. výše úroku 4 % - splatnost 4 roky
III. výše úroku 5 %o - splatnost 5 let

-

c)

.
.

na koupi bytu nebo rodinného domu do maximální výše 50.000
při splatnosti do 3 let 3 %

_
_

Kč s výšíúroku:

při splatnosti do 4let 4 Yo
při splatnosti do 5 let 5 %

Tento dodatek k vyhlašce byl schválen na veřejném zasediínízastupitelstva obce dne

30. 6. 2009 s tím, Že nabývá účinnostidnem

t.'l .2009.

V Koclířově dne 30. 6.2009
t,
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Pavel Konopáč
místostarosta obce

{il/
mír Lenoch
starosta obce

