
Zastupitelstvo městyse Kolinec
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
k použití účelových prostředků

FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Městys Kolinec v zájmu zlepšení stavu dosavadního bytového fondu, úrovně 
bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „ Fond rozvoje obce 
Kolinec“, který slouží k poskytování zvýhodněných úvěrů majitelům bytových 
a rodinných domů, na opravu, údržbu a rozšíření bytového fondu na území 
městyse. 

Podmínky pro poskytování úvěru:
1) Podání žádosti, která musí obsahovat:
- jméno fyzické nebo název právnické osoby
- adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
- přesní označení domu, bytu – adresa,číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu, bytu
- stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti akce na níž nebo 

v jejímž rámci  je o půjčku požádáno
- předběžnou dohodu včetně orientační ceny akce s dodavatelem akce, na níž 

je půjčka žádána, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci 
doloženy fakturami a účty.

- přesný popis účelu, na který bude půjčka požadována
- předpokládaná lhůta dokončení akce
- požadována výše úvěru podle tabulky v čl.III odst.5  vyhlášky a dodatků
- návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku - dle vyhlášky čl.III. odst.6  

2) Lhůta pro podání žádosti
od 15. dne do 30. dne ode dne zveřejnění výběrového řízení  tj.

od  25.května do 9.června 2016



tiskopisy žádostí o půjčku a obecně závaznou vyhlášku č. I /2000 o 
poskytnutí půjčky je možno si vyzvednout na Úřadě městyse Kolinec  od 
11.5.2016

3) Místo a doba podání žádostí

Úřad městyse Kolinec

Pondělí 7.15 hod. – 17.00 hod.
Úterý 7.15 hod. – 16.00 hod.
Středa 7.15 hod. – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.15 hod. – 15.00 hod.
Pátek 7.15 hod. – 13.00 hod.

Podané žádosti bude hodnotit a konkrétní závěr výběrového řízení navrhne 
komise ustanovená městysem  Kolinec.

Výběrové řízení vyhlašuje a o konečném výběru rozhodne Zastupitelstvo 
městyse Kolinec.

O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči o půjčku.

Výběrové řízení zveřejněno 11.5.2016

          starosta
Mgr. Pavel  Princ

Vyvěšeno  :  11.5.2016
Sejmuto  :    10.6.2016

     




