Dodatek č. 2
K obecně závazné vyhlášce
Města Němčice nad Hanou č. 2/2000
o vytvoření a použití účelových prostředků
„ Fondu oprav a modernizace bytu“
na území Města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 citovaného zákona
schválilo dne 23. 1. 2003 tento dodatek k obecně závazné vyhlášce.
I.
Obecně závazná vyhláška Města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření a použití
účelových prostředků „ Fondu oprav a modernizace bytu“ na území Města Němčice nad
Hanou a dodatek č. 1 k výše uvedené vyhlášce se mění a doplňuje takto:
V čl. 3 odst. 1
Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úročení 3 – 7 %
a nejdelší lhůtě splatnosti 7 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle
pravidel dále uvedených.
V čl.l 3 odst. 4
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Účel

lhůta
splatn.

úrok

horní hranice
půjčky

01

obnova fasády domu včetně
oplechování

3 roky

3%

do 45.000,-- Kč
na 1 dům

02

vznik nové bytové jednotky
ve stávajícím domě ( nádstavba,
přístavba, půdní vestavba)

7 let

3%

do 100.000,-- Kč
na 1 b.j.

03

obnova střechy nebo zřízení sedl.
střechy rušící plochou střechu

5 let

3%

do 100.000,-- Kč
na 1 dům

1

04

Obnova a rekonstrukce
neobydlených domů (izolace,
podlahy)

5 let

3%

do 100.000,-- Kč
na 1 dům

05

Výměna oken a dveří u domů

5 let

3%

do 40.000,-- Kč
na 1 b.j.

06

Zateplení domu

5 let

3%

do 50.000,--Kč
na 1 dům

07

Centrální topení, sociální zařízení

5 let

3%

do 100.000,-- Kč
na 1 b.j.

08

Nové schodiště

5 let

3%

do 30.000,-- Kč
na 1 patro

09

Podsklepení obytného domu a byt.
prostor

5 let

3%

do 80.000,-- Kč
na 1 dům

II.
Ostatní ujednáni obecně závazné vyhlášky Města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření
a použití účelových prostředků „ Fondu oprav a modernizace bytu“ na území Města Němčice
nad Hanou, ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
III.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem:
11. 2. 2003
………………………………………………

Jaroslav Oulehla
starosta

pověřený člen rady

Vyvěšeno: 24. 1. 2003
Sňato: 10. 2. 2003
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