OBEC SUDICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002,
kterou se novelizuje Obecně závazná vyhláška č. 14/2000 o vytvoření a použití účelového fondu obce
Sudice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro
rok 2000

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dne 29. 4. 2002 podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek k obecně závazné
vyhlášce, kterým se novelizuje Obecně závazná vyhláška č. 14/2000 o vytvoření a použití účelového
fondu obce Sudice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového
fondu pro rok 2000:
Článek 1
V článku IV. OZV č. 14/2000 se ruší znění bodu 4. a nahrazuje se novým zněním:
4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Kód Titul

Splatnost Úrok Max. částka

do 70.000,- Kč na jednu
budovu
Zřízení plynového či elektrického topení jako jediného
do 50.000,- Kč na jeden
02
5 roků 5 %
zdroje tepla ve stávajícím bytě
byt
Dodatečná izolace v budově starší 20 let proti zemní
do 40.000,- Kč na jednu
03
5 roků 5 %
vlhkosti
budovu
Obnova fasády budovy starší 20 let včetně klempířských
do 50.000,- Kč na jednu
04
5 roků 5 %
prací
budovu
do 50.000,- Kč na jednu
05 Zateplení obvodového pláště budovy starší 10 let
5 roků 5 %
budovu
Vybudování WC a koupelny nebo sprch. koutu v bytě, kde
do 40.000,- Kč na jeden
06
5 roků 5 %
dosud není (i jednotlivě)
byt
do 50.000,- Kč na jeden
07 Kompletní výměna oken za nová
5 roků 5 %
byt
do 20.000,- Kč na jednu
08 Vybudování kanalizační přípojky v délce větší než 15 m
5 roků 5 %
budovu
do 80.000,- Kč na jeden
09 Půdní nástavba nebo vestavba části bytu
5 roků 5 %
byt
do 100.000,- Kč na
10 Nástavba nebo vestavba nového bytu
5 roků 5 %
jeden byt
Půjčky jsou poskytovány s přihlédnutím ke konkrétnímu bytu a budově. K témuž bytu a budově nemůže
být poskytnut stejný titul opakovaně. Půjčku lze čerpat pouze do 20. 12. příslušného roku, v němž byl
zřízen příslušný čerpací účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně
měsíčními splátkami a to počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.
Dohodou lze stanovit i rychlejší splácení půjčky.
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Obnova střechy (krytina i konstrukce)

5 roků

5%

Článek 2
Ostatní ustanovení OZV č. 14/2000 zůstávají beze změn.
Článek 3
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.5.2002.
František P e t r o š
starosta
Ing. Dieter H a l f a r
místostarosta obce

