
  
 

VYHLÁŠKA č. 1/2000 
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků 

"Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni" 
 

Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo na svém 10. zasedání konaném dne 25. 5. 2000 v souladu s § 14 odst. 1 písm. 
e) a i), § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
novelizací, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

Článek I. 
 
 Čl. 1, písm. a) a  b) se mění a doplňuje takto: 

(1) Město Litovel vytváří "Fond rozvoje bydlení města Litovle po povodni" (dále jen "fond"), určený dle 
„Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1998 určeného pro obce postižené 
záplavami“ na poskytování účelově vázaných úvěrů:  

a) do 31. 5. 1999 výlučně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených 
živelnou pohromou - povodní, k úhradě nákladů na jejich opravy a k úhradě nákladů na opravy městského bytového 
fondu poškozeného povodní.  
b) od 1. 6. 1999 přednostně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů a k úhradě nákladů podle bodu a) a mimo to po 
projednání s příslušným okresním úřadem též na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov, bytů 
na jejich opravu. 

Článek II 

V čl.2, odst. 1, se první věta mění takto: 

Fond se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen "MMR") 
a v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1998, určených pro obce 
postižené záplavami. 

Článek III. 
 

V čl. 5, tabulka č.1, se titul 06 doplňuje takto: 
 

Poř. č.  Titul Horní hranice úvěru 
(Kč) 

Úrok 
(%) 

Lhůta 
splatnosti

(roky) 
 

06  Vybudování nové bytové jednotky 
ke stávajícímu bytovému fondu 

100 000,- 
na 1 byt 5 5 

 

Článek IV. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2000  

 

Mgr. Blahoslav Papajk      MVDr. Vojtěch Grézl 
zástupce starosty      starosta města 
 
 
Vyvěšeno:  
Sejmuto:  
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