OBEC VELICHOV, Karlovarský kraj
Velichov 13, 363 01 p. Ostrov

31. března 2015, č. j. 88/15

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Velichov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčených prostředků ze zřízeného účelového
fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.
Výběrové řízení se bude konat 4. května 2015 od 17.00 hodin
v kanceláři starostky obce.
Žádosti o půjčení prostředků jsou přijímány na předepsaném formuláři.

do 4. května 2015, 15.00 hod.
Žádosti musí být doručeny do tohoto data, pokud bude žádost odeslána poštou, musí být doručena ve
stejném termínu. Formulář je k dispozici na Obecním úřadu.
Výsledek výběrového řízení bude podkladem pro jednání ZO.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P.č.

Titul

01

Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů nebo podkladních
konstrukcí krytiny
Obnova fasády včetně klempířských prvků
Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci, vodovodní řad
Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech a RD
Rekonstrukce bytových jader, vnitřní rekonstrukce RD
Oprava a výměna oken

02
03
04
05
06
07
08
09

Splatnost Úrok Hranice
7 roků

5%

150 tis. Kč

5
5
5
6
7
5
6
6

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

50 tis. Kč
80 tis. Kč
50 tis. Kč
100 tis. Kč
150 tis. Kč
80 tis. Kč
100 tis. Kč
100 tis. Kč

roků
roků
roků
roků
roků
roků
roků
roků

V případě, že se ve fondu vytvoří dostatek prostředků, lze jednotlivé tituly kumulovat kromě 02 s 06.
Všechny práce uvedené v titulech se rozumí ve stávajících domech, částky na jednu bytovou jednotku.
Z fondu lze dále půjčit prostředky na:
P.č.
51
52

Titul
Půdní nástavba bytu
Půdní vestavba bytu

Splatnost Úrok Hranice
8 roků
7 roků

5%
5%

70 tis. Kč
60 tis. Kč

Tituly půjčených prostředků 51 a 52 lze kumulovat.
Ing. Markéta Moravcová
starostka obce
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