
   

VYHLÁŠKA  č. 1/2004
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků

„Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni“, ve znění vyhlášky 1/2000

Městské zastupitelstvo Litovel schválilo na svém 18. zasedání konaném dne 8. 7. 2004 v souladu
s ustanoveními    § 12, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších novelizací, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.

V článku V., odstavci 5, tabulce č. 1, se za titul 07 doplňuje titul 08 takto:

Poř.č
.

Titul Horní hranice
úvěru (Kč)

Úrok Lhůta
splatnosti 

08 Výstavba, rekonstrukce obytné
budovy nebo bytu postiženého
živelnou pohromou 

200 000,-

na 1 byt nebo dům 

3% 5 let

V odstavci 7. se za písmeno c. doplňuje písmeno d., jehož text zní: „pro titul pořadové číslo 08 se při
úvěru do 150.000,-Kč včetně ručí dvěma ručiteli,  při úvěru nad 150.000,-Kč zástavou nemovitosti“
s tím, že není potřeba dokladovat aktuální znalecký posudek o ceně nemovitosti.

Článek II.

V článku VI. se za bod 11. doplňuje nový bod 12, který zní: „Vzhledem k nutnosti okamžitého řešení
škod vzniklých při tornádu dne 9. 6. 2004, vyhlašuje se ke dni účinnosti této vyhlášky výběrové řízení
týkající se pouze žádostí podávaných dle titulu 08, které bude trvat do 30. září 2004. Žádosti podané
v tomto výběrovém řízení, které budou splňovat náležitosti dané článkem VI. této vyhlášky, budou
průběžně  neprodleně  projednávány  Komisí  rady  pro  poskytování  půjček  z Fondu  rozvoje  bydlení
města Litovle po povodni a schvalovány Radou města Litovel. Zastupitelstvo města Litovel na prvním
řádném zasedání konaném po uplynutí této lhůty vezme na vědomí zprávu Rady města Litovel o tom,
kolik půjček a v jaké výši bylo v tomto období dle titulu 08 poskytnuto. Po uplynutí této lhůty budou
další výběrová řízení probíhat standardně, tzn. dle pravidel uvedených v článku VI., bodech 1. až 11.

Článek III.

Závěrečná ustanovení



1. Ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ nabývá tato vyhláška z důvodu
naléhavého obecného zájmu  účinnosti dnem vyhlášení. 

V Litovli dne 8. července 2004 

       Mgr. Blahoslav Papajk                                                                     MVDr. Vojtěch Grézl
       místostarosta starosta


