
M Ě S T O   J E V Í Č K O 
Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko 

Tel. 461 327 810, e-mail: jevicko@jevicko.cz 

  
OZNÁMENÍ 

 

Vyhlášení výběrového řízení 
 

Město Jevíčko na základě článku 5, odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 O vytvoření a 
použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ vyhlašuje výběrové řízení pro 
posouzení žádostí o půjčky k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového 
fondu v katastrálním území města Jevíčko. 
 
Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 je zveřejněno na webových stránkách Města 
Jevíčka v sekci „Vyhlášky a nařízení“. 
 
Požadavky na poskytnutí půjčky se předkládají na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na webových stránkách Města Jevíčka a v listinné podobě u vedoucího organizačního odboru 
MěÚ Jevíčko Bc. Jelínka případně na podatelně. Přílohou formuláře bude fotodokumentace 
aktuálního stavu nemovitosti, ke které se půjčka vztahuje, v počtu min. 2 fotografií. 
  

Podmínky pro udělení půjčky z  
„Fondu rozvoje bydlení v katastrálním území města Jevíčko“ 

 
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci 
bytového fondu dle níže uvedeného druhu půjčky: 

 

Účel půjčky Maximální 
splatnost 

Úroková 
sazba p.a. 

Maximální 
výše půjčky 

Obnova fasády domu vč. oplechování, výměna 
oken a vstupních dveří domu staršího 10 let 

36 měsíců 3 % 
50.000,- Kč 
na 1 dům 

 

Žádosti o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení v katastrálním území města Jevíčko“ je nutno 
podat osobně nebo poštou nejpozději do 31.05.2013 - 11,30 hod. na adresu: Město Jevíčko, 
Bc. Ondřej Jelínek, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko. Elektronické podání žádosti není 
přípustné. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
  
 
 

Ing. Roman Müller v. r. 
starosta města 

         
 
Vyvěšeno: 07.05.2013      Sejmuto: 31.05.2013 
 



Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových  
prostředků Fondu rozvoje bydlení 

 
 

 

Příloha k OZV m ěsta Jeví čko č. 1 /2013: 
 
 

Žádost o p ůjčku z Fondu rozvoje bydlení m ěsta Jeví čko 
 
 

a) jméno a příjmení nebo název žadatele (v případě právnické osoby uveďte jméno 
statutárního zástupce): 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

b) adresa bydliště nebo sídlo právnické osoby: 
 
……………………………………………………………………………..………….………….. 

c) označení předmětné obytné budovy nebo její stavby (uveďte adresu, číslo popisné, 
číslo stavební parcely): 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

d) doklad o vlastnictví budovy nebo stavby (jako přílohu doložte např. informativní 
výpis z katastru nemovitostí): 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

e) dodavatel a orientační cena akce (jako přílohu doložte předběžnou dohodu 
s dodavatelem akce nebo jím potvrzenou cenovou nabídku): 
 
…………………………………………………………………….………………………………. 

v případě realizace svépomocí uveďte odhad nákladů akce (po realizaci bude doložen 
fakturami nebo účty): 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

f) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována: 
 
…………………………………………………………………………………..………….……. 
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

g) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce: 
 
………………………………………………………………………………………………….… 

h) požadovaná částka půjčky a předpokládaná lhůta čerpání: 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

V Jevíčku dne: …………………..    ………………………………………... 

                        Podpis žadatele   


