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Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 15 . 2.
2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) a i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku

âlánek 1
Základní ustanovení

1. Město Prostějov v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životn ího pro-
středí a vzhledu města zřídilo dočasný Fond rozvoje bydlení města Pro-
stějova (dále jen „FRB“), který slouží k poskytování půjček na zvele-
bení bytů, bytových a rodinných domů a rozvoj technické infrastruktu-
ry na území města podle stanovených pravidel a podmínek.

2. Půjčky z FRB nejsou určeny na pořízení bytového ani rodinného
domu nebo bytu.

âlánek 2
V˘klad nûkter˘ch pojmÛ

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) žadatelem o půjčku právnická osoba, fyzická osoba nebo spole-

čenství vlastníků, pokud vlastní byt, bytový nebo rodinný dům na úze-
mí města Prostějova a podal žádost o poskytnutí půjčky z FRB,

b) příjemcem půjčky žadatel, který uzavřel s městem Prostějovem
smlouvu o poskytnutí půjčky z FRB a který přijme závazek poskytnu-
tou půjčku podle stanovených a v e smlouvě sjednaných podmínek pou-
žít a vrátit městu Prostějovu,

c) technickou infrastrukturou vodovodní řad, kanalizační řad, plyno-
vodní řad a místní komunikace.

ââlláánneekk  33
PPfifiííjjmmyy  ffoonndduu

1. Příjmy fondu tvoří:
a) prostředky Fondu rozvoje bydlení města Prostějova, zříze ného

podle obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 20 ze dne 23. 6.
1994 o vytvoření a použití účelových prostředků „ Fondu rozvoje byd-
lení města Prostějova“,

b) příjmy ze splátek půjček a úroků z půjček z FRB,
c) výnosy z přechodně uložených volných finančních prostředků fon-

du,
d) jiné finanční prostředky města Prostějova,
e) dotace a finanční výpomoci ze státního rozpočtu,

f) dotace a finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje, pří-
padně jiného územně samosprávného celku,

g) dotace ze strukturálních fondů, případně jiných zdrojů EU,
h) dary a jiné příjmy, určené jejich poskytovatelem pro tento účel.

2. Případné přírůstky stavu fondu se stávají příjmem města Prostějo-
va a budou použity pro rozšíření FRB k použití podle jeho pravidel.

ââlláánneekk  44
VV˘̆ddaajjee  ffoonndduu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytován í půj-
ček. Půjčky lze poskytovat pouze na základě výběrového řízení příjem-
cům, a to při úročení, které stanoví Rada měst a Prostějova na návrh ko-
mise FRB vždy při vyhlašování výběr ového řízení na poskytování půj-
ček z FRB. Půjčky z FRB se poskytují nejdéle na dobu 8 let mimo rok,
v němž byla půjčk a poskytnuta příjemci a podle pravidel dále uvedených.

2. Půjčka z FRB může být žadateli poskytnuta až po vypořádá ní veš-
kerých finančních vztahů žadatele s rozpočtem města za uplynulý ka-
lendářní rok včetně předcházejících období. Půjčka z FRB nebude po-
skytnuta žadateli, který má vůči městu závazek po lhůtě splatnosti.

3. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústav u za
zřízení a vedení účtu a náklady výběrového řízení dle článku 6 této
obecně závazné vyhlášky.

4. Půjčku je možné čerpat pouze na účely a do výše, které j sou vy-
mezeny v článku 5 této obecně závazné vyhlášky a následně sjednaný
ve smlouvě o půjčce.

ââlláánneekk  55
PPÛÛjjããkkyy  zz FFoonndduu  rroozzvvoojjee  bbyyddlleenníí

1. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
poř. č. název / účel lhůta splatnosti horní hranice půjčky
————————————————————————————
01 Obnova střechy 4 roky do 200.000 Kč na 1 dům
(krytina i konstrukce starší 10 let) nebo do 50 000 Kč 

na 1 byt, max. však do
výše 40 % rozpočto-
vých nákladů

02 Zřízení plynového 
nebo elektrického topení 3 roky do 25 000 Kč na 1 byt
ve stávajícím domě

03 Výměna oken 3 roky do 30 000 Kč na 1 byt

04 Dodatečná izolace 
domu staršího 10 let 2 roky do 50 000 Kč na 1 dům
proti spodní vodě

05 Obnova fasády 
včetně oplechování 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt
u domu staršího 10 let

06 Zateplení 
obvodového pláště 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt
domu staršího 5 let

07 Zateplení 
obvodového pláště 3 roky do 50 000 Kč
rodinného domu staršího 5 let

08 Při půdních 
nástavbách bytů 8 let do 100 000 Kč na 1 byt
rušících ploché střechy

09 Při vestavbě bytu 
do půdního prostoru 8 let do 80 000 Kč na 1 byt

10 Zřízení (obnova) 
páteřních rozvodů NN 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt
u domu staršího 10 let

11 Zřízení technické 
infrastruktury 8 let do 100 000 Kč na rodinný
při výstavbě nového rodinného domu dům

2. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - ob-
nova fasády a půjčky 06 nebo 07 - zateplení obvodového pláště, které
nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakova-
ně na jeden titul u jednoho domu .

3. Půjčky lze čerpat pouze do jednoho roku ode dne uzavření smlou-
vy o půjčce, nevyčerpanou část půjčky je příjemce povinen vrátit. Úro-
ky včetně půjčky se splácí podle smlouvy o půjčce, a to rovnoměrně mě-
síčními splátkami počínaje prvním měsícem, následujícím po uplynutí
lhůty, stanovené pro vyčerpání půjčky.

4. Při poskytování půjčky na domy nebo byty, které jsou uvedeny
v seznamu nemovitých kulturních památek nebo leží na území městské
památkové zóny, se maximální možná horní hranice půjčky zvyšuje na
dvojnásobek.

5. Při poskytnutí půjčky do 200 000 Kč požaduje poskytovatel záru-
ku za půjčku prostřednictvím dvou ručitelů, při posky tnutí půjčky nad
200 000 Kč záruku za půjčku zpravidla zřízením zástavního práva k ne-
movitosti.

6. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjček.

ââlláánneekk  66
VV˘̆bbûûrroovvéé  fifiíízzeenníí

1. Osoby, které splňují podmínky uvedené v článku 2 odst . 1 písm.
a) mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového říze-
ní. Výběrové řízení organizuje MěÚ Prostějov pro každý kalendářní rok
samostatně dle finančních možn ostí FRB. K výběrovému řízení bude
ustanovena komise. Její členy jmenuje rada města.

2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce
a vhodným způsobem zveřejněny v tisku. Lhůta na podání žádosti
k účasti ve výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 do 30 dnů ode
dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

3. Obsah žádosti je stanoven v podmínkách výběrového řízení podle
odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby,
d) adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely,
e) prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby,
f) pravomocné stavební povolení, ohlášení drobné stavby či jiný pří-

slušný doklad (vyjádření stavebního úřadu) o přípustnosti akce, na
niž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku,

g) příslušnou projektovou dokumentaci,
h) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka

s položkovým rozpočtem akce,
i) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při

kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,
j) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
k)požadovaná částka půjčky v souladu s článkem 5 a způsob jejího

výpočtu,
l) čestné prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči městu závazek po

lhůtě splatnosti,
m) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši ales-

poň 120 % předpokládané půjčky. V případě, že zárukou bude po-
skytnuta nemovitost, bude předložen platný znalecký posudek ne
starší 6 měsíců.

4. Pokud nejsou žadateli o půjčku všichni spoluvlastníci domu nebo
bytu, je k přijetí žádosti o půjčku nezbytný přiložený souhlas všech
ostatních spoluvlastníků s poskytnutím půjčky a s plánovanými staveb-
ními úpravami nebo pracemi.

5. Městský úřad vydá závazný formulář žádosti podle odst avce 3. Po-
kud není žádost podána na závazném formuláři nebo neobsahuje-li veš-
keré náležitosti podle odstavců 3 a 4, musí být žadatelem doplněna nej-
později do konce lhůty stanoven é pro podání žádosti, jinak se k žádos-
ti nepřihlíží.

6. Výběrové řízení vyhlašuje rada města na návrh komise FRB.

7. Komise FRB vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrh na
konkrétní závěr výběrového řízení.

8. O výběru příjemců a výši půjčky rozhodne zastupitelstvo města
a tímto rozhodnutím je výběrové řízení ukončeno. Proti rozhodnutí za-
stupitelstva není opravného prostředku. Půjčky se nelze domáhat soud-
ní cestou, na půjčku není právn í nárok.

9. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyro zumě-
ni do 15 dnů. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce a případně i zástavní smlouvě k nemovitost i, na kterou je půjč-
ka poskytována. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud žadatel ne-
uzavře smlouvu do 30 dnů po doručení výzvy k podpisu smlouvy
o půjčce a zástavní smlouvy.

10. Výběrové řízení se koná nejvýše dvakrát v kalendářním roce.
O všech žádostech došlých v termínu musí být rozhodnuto najednou.

ââlláánneekk  77
SSmmlloouuvvaa  oo ppÛÛjjããccee

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen
„uživatelé“), uzavře město smlouvu o půjčce.

2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a) označení účastníků smlouvy,
b) identifikace typu půjčky podle článku 3,
c) celkovou částku půjčky, v případě více titulů i její složení,
d) lhůtu splatnosti půjčky,
e) úrokovou míru u jednotlivých druhů půjček,
f) režim splácení půjčky (úroky, splátky půjčky), včetně dne splat-

nosti v příslušném měsíci,
g) způsob splácení (příkazem, složenkou apod.),
h) závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu,
i) důsledky porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení půjčené

částky včetně úroků a smluvní pokuty ve výši 15 % z výše půjčky),
j) záruku za půjčku,
k) dohodu o otevření úvěrového účtu u příslušného pen ěžního

ústavu,
l) souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu

a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čer-
pání z účtu,

m) právo poskytovatele provádět u příjemce kontrolu finančního
hospodaření a dalších skutečností v rozsahu nezbytném pro posou-
zení, zda je smlouva příjemcem dodržována, a současně výslovný
závazek příjemce kontrolu v požadovaném rozsahu umožnit a strpět.
Kontrolu jsou oprávněni provádět zaměstnanci města pověření
starostou města,

n) ustanovení, že příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména
a příjmení, obchodní firmy nebo názvu, adresy nebo sídla, účelu
a výše poskytnuté půjčky,

o) ujednání o tom, že poskytovatel je oprávněn zastavit poskytnu-
tí dosud nečerpané části (nečerpaných částí) půjčky, poruší-li pří-
jemce některé z ustanovení této s mlouvy, týkající se účelu použití
půjčky, její nepřevoditelnosti na třetí osoby, lhůt k použití půjčky,
vedení dokladové a účetní evidence o poskytnuté půjčce nebo jejího
vyúčtování; v takovém případě neodpovídá poskytovatel za škodu,
která vznikla příjemci v důsledku neposkytnutí dosud nečerpané čás-
ti půjčky.

3. Poskytovatel může podmínit uzavření smlouvy o půjčce pře dlo-
žením potvrzení o pojištění nemovitosti, na kterou bude půjčka po-
skytnuta. Pokud žadatel tuto podmínku nesplní, jeho nárok na uza-
vření smlouvy o půjčce zaniká.

4. Městský úřad do 15 dnů po podpisu smlouvy o půjčce předá do-
hodnutý počet výtisků smlouvy peněžnímu ústavu s výzvou na otev-
ření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.

5. Pokud příjemce poruší účelovost půjčky, je příjemce oprávněn
požadovat bezodkladné vrácení celé půjčky včetně úroků a smluvní
pokuty nebo odepřít čerpání půjčky v případě, že dosud nebyla pří-
jemcem čerpána.

6. Po dobu prodlení se splácením půjčky je příjemce povinen za-
platit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dohodnuté měsíčn í splátky
za každý den prodlení do zaplacení.

7. Pokud je příjemce v prodlení se splácením půjčky delším než 3
měsíce, je poskytovatel oprávněn žádat okamžité vrácení celého zů-
statku půjčky (tedy půjčené částky, úroků sjednaných do konce
splatnosti půjčky, úroků z prodlení a smluvní pokuty). Uvedené část-
ky jsou splatné do 15 dnů po doručení oznámení příjemci.

8. Městský úřad vydá závazný vzor smlouvy o půjčce.

ââlláánneekk  88
RReeÏÏiimm  ããeerrppáánníí  pprroossttfifieeddkkÛÛ  ffoonndduu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty 
uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Prostějov
zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou a.s. pobočkou Prostějov.

ââlláánneekk  99
UUssttaannoovveenníí  ssppoolleeããnnáá,,  ppfifieecchhooddnnáá  aa zzáávvûûrreeããnnáá

1. Na písemnou žádost příjemce je možné poskytnout úlevy z pod-
mínek, sjednaných smlouvou o půjčce. Úlevou se rozumí ze jména
odklad splátek nejdéle o dobu 3 měsíců, prominutí úroků, úroků
z prodlení nebo smluvní pokuty. Pravomoc orgánů města rozhodovat
o úlevách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Skutečnost, že splácení půjčky může být odloženo, nemá pro-
dlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

3. Komise FRB, která projednala žádost o poskytnutí půjčky, je
povinna před podáním návrhu na rozhodnutí o poskytnutí půjčky
ověřit, zda finanční prostředky v případě poskytnutí půjčky žadateli
budou vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně (dále jen „veřej-
nosprávní kontrola“). Při provádění veřejnosprávní kontroly postu-
puje příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů a vnitřních
předpisů města Prostějova. Veřejnosprávní kontrolu může tento or-
gán vykonat sám nebo požádat o provedení kontroly kontrolní oddě-
lení odboru interního auditu a kontroly Městského úřadu v Prostějo-
vě (dále jen „kontrolní oddělení“).

ââlláánneekk  1100

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 20 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města 
Prostějova ze dne 23. 6. 1994.

ââlláánneekk  1111
ÚÚããiinnnnoosstt

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 3. 3. 2005.

Ing. Jan Tesař , starosta města Prostějova 
Miroslav Pišťák, místostarosta města Prostějova

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova


