Obec Bystřec
Směrnice obce Bystřec č. 1/2012
o vytvoření a použití účelového fondu obce Bystřec o poskytování bezúročných půjček na
opravy rodinných domů a bytů na území obce Bystřec.
Obecní zastupitelstvo Bystřec schválilo na svém zasedání dne 21. 3. 2012 v souladu s § 84 odst. 2
písm. H) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto
směrnici obce Bystřec:

Čl. I
Předmět úpravy
1) Obec Bystřec vytváří účelový fond (dále jen fond), určený na poskytování účelově vázaných
půjček vlastníkům obytných budov a bytů na území obce Bystřec.

Čl. II
Zřízení fondu
1) Fond se zřizuje na základě možnosti obce ve výši maximálně 500 000,- Kč na kalendářní rok.

Čl. III
Podmínky použití prostředků fondu
1) Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané půjčky (dále jen půjčky)
vlastníkům obytných budov nebo bytů podle zvláštního zákona na opravy rodinných domů a
bytů. Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Žadatelem o půjčku může být fyzická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na
území obce Bystřec. K žádosti doloží žadatel prohlášení ručitele.
3) Žadatel může použít prostředky půjčky pouze k úhradě nákladů spojených s opravou obytných
domů a bytů. V případě použití půjčky k jinému účelu je povinen ji neprodleně vrátit.
4) Výše půjčky a výše splátek bude v konkrétních případech stanovená ve smlouvě o půjčce.

Článek IV.
Společná ustanovení
1) Lhůta splatnosti poskytovaných půjček: půjčky se splácí měsíčními splátkami počínaje
následujícím měsícem.
2) Vrácení půjčky je zajištěno ručením.
3) Žadatel je povinen provádět opravy rodinných domů a bytů v souladu se stavebními předpisy.
V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit poskytnutou půjčku.

Článek V.
Pravidla poskytování půjčky
1) Seřídí §85 písmene J) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice obce Bystřec nabývá účinnosti dne 22. 3. 2012
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