Vyhlášení výběrového řízení na získání zápůjčky

z FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ
BYDLENÍ
na území obce PLAVY v roce 2018
____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Plavy vyhlašuje usnesením č. 149/14/17 ze dne 6.12.2017 v souladu s čl. 4. odst. 5
Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na území obce Plavy
/dále jen FZÚB/ výběrové řízení na poskytnutí zápůjček v roce 2018.
1. Fyzické a právnické osoby, které vlastní rodinné domy, bytové domy a byty na území obce Plavy a které
přijmou závazek poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ke
zvelebení obytných budov a jejich staveb použít, si mohou podat žádost na Obecní úřad v Plavech
v termínu do pondělí 30. dubna 2018.
2. Z FZÚB se poskytují tytu druhy zápůjček :
kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

účel
obnova střechy u objektů do 3 BJ
obnova střechy u objektů se 4 a více BJ
zřízení ekologického způsobu vytápění
rozšíření ÚT do nevytápěných místností
nová ČOV ke stávajícímu domu u objektů do 3 BJ
nová ČOV ke stávajícímu domu u obj. se 4 a více BJ
dodatečná izolace proti spodní vodě
obnova fasády vč. oplechování u objektů do 3 BJ
obnova fasády vč. oplechování u obj. se 4 více BJ
zateplení obvodového pláště u objektů do 3 BJ
zateplení obvodového pláště u objektů se 4 a více BJ
vybudování soc. zařízení /dosud není/
výměna vodovod. nebo kanalizačních rozvodů
vybudování vodovod. nebo kanalizační přípojky nebo
studny na pitnou vodu či její prohloubení
oprava komínů
výměna oken a dveří
výměna elektroinstalace
projekt „kotlíkové dotace“

maximální výše zápůjčky v Kč
50 tis. / dům
100 tis. / dům
40 tis. / byt či RD
10 tis. / byt či RD
30 tis. / dům
70 tis. / dům
30 tis. / dům
50 tis. / dům
100 tis. / dům
50 tis. / dům
100 tis. / dům
20 tis. / byt či RD
10 tis. / byt
30 tis.
30 tis.
50 tis.
30 tis.
40 tis.

/ dům
/ dům
/ byt či RD
/ byt či RD
/ dům

3. Všechny zápůjčky jsou poskytovány na max. 3 roky s úrokem 1% p.a.
4. Zápůjčky lze čerpat pouze do 10. prosince 2018. Úroky i jistina se platí rovnoměrně měsíčními splátkami
počínaje následujícím měsícem po zahájení čerpání, nejpozději od ledna následujícího roku podle
splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce. Zvláštní dohodou lze sjednat
rychlejší splácení zápůjčky.
5. O výběru žadatelů rozhodne zastupitelstvo obce nejpozději dne 10. května 2017. O výsledku výběrového
řízení budou všichni uchazeči neprodleně informováni a vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření
smlouvy o zápůjčce. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
6. Formulář k podání žádosti je ke stažení na webu obce a v tištěné podobě na OÚ Plavy, kde všichni
uchazeči získají další doplňující informace – tel. 483 398 124, 483 398 190, 775 238 242.
v Plavech dne 6.12.2017

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce

v.r.

