
PRAVIDLA 

FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ 

VE MĚSTĚ JABLONCI NAD NISOU  
 

 

Článek I 

Základní ustanovení 

 

1. Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „město Jablonec nad Nisou“ nebo „město“)  

v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond  

na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou“ (dále jen „fond“ nebo ve zkratce 

„FZÚB“), který slouží k poskytování zápůjček na opravy nebo rekonstrukce (vestavby, 

nástavby) nemovitostí na území města Jablonce nad Nisou za podmínek stanovených 

těmito Pravidly Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou (dále jen 

„Pravidla“) a smlouvou o zápůjčce. 

 

2. Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán 

finanční výbor dle ustanovení § 117 a násl. zák. číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k jehož úkolům mimo jiné patří vyjadřovat se 

k žádostem o zápůjčky z rozpočtu města a sledovat a ovlivňovat hospodaření s peněžními 

fondy města, tedy i s Fondem na zlepšení úrovně bydlení. 

 

3. Zápůjčka z fondu je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které mají ve vlastnictví 

nemovitosti (dále jen „žadatel“) – budovy se způsobem využití
1
: bytový dům, rodinný dům 

na území města Jablonce nad Nisou (v katastrálních územích připadajících pro obec 

Jablonec nad Nisou). Pokud žadatel splní náležitosti stanovené v těchto Pravidlech, jeho 

nárok  

na zápůjčku se stává platným v případě, že bude Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou 

schválena příslušná zápůjčka z fondu na jméno žadatele, s uvedením výše zápůjčky, 

úrokové sazby, dobou splatnosti, účelem poskytnutí zápůjčky (specifikací určení použití 

zápůjčky z fondu); základní povinnosti žadatele jako vydlužitele jsou pak upraveny 

v příslušné smlouvě o zápůjčce. 

 

4. Kde je v těchto Pravidlech uveden pojem „dům“, „byt“, rozumí se tím zkratkou vyjádřené 

pojmosloví upravené v odst. 3 tohoto článku Pravidel. 

 

5. Pro uspokojení žadatelů o zápůjčku z fondu je (vedle podmínek stanovených v těchto 

Pravidlech) rozhodující výše finančních prostředků určená v rozpočtu města pro poskytnutí 

zápůjček. Výše finančních prostředků je alokována v rozpočtu města na příslušný 

kalendářní rok. Město Jablonec nad Nisou poskytuje zápůjčky z fondu pouze jednou za 

kalendářní rok. 

 

6. Bankou se pro účely těchto Pravidel rozumí právnická osoba s bankovní licencí 

opravňující provozování banky – bankovních služeb na území ČR (dále jen „Banka“). 

Banka zřizuje  

na pokyn města Jablonce nad Nisou ve prospěch žadatele (jenž bude zastupitelstvem města 

schválen) zvláštní bankovní účet, z něhož bude Banka vyplácet finanční prostředky  

až do výše přidělené zápůjčky za podmínky dodržení účelovosti zápůjčky. 

 

                                                 
1
 viz zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 



 

7. Čerpání finančních prostředků žadatelem, který uzavřel smlouvu o zápůjčce (za podmínek 

daných těmito Pravidly), je možné pouze bezhotovostní formou; zápůjčku z fondu nelze 

čerpat hotovostně. Banka vyplatí finanční prostředky (max. do výše zápůjčky) pouze  

na základě předložení originálních účetních dokladů vystavených třetí osobou, když 

finanční částka uvedená na předložených účetních dokladech bude vyplacena na bankovní 

účet výstavce účetního dokladu uvedeného na tomto účetním dokladu. Banka a město 

Jablonec nad Nisou si vyhrazují právo kontroly právní relevantnosti a úplnosti 

předložených účetních dokladů ze strany žadatele. V případě pochybností není Banka 

oprávněna platbu provést. 

 

 

Článek II 

Podmínky pro poskytnutí zápůjčky 

 

1. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky fyzické osobě: 

    Fyzická osoba nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu Jablonec nad Nisou. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky právnické osobě: 

Právnická osoba: a) má sídlo v České republice, 

b) není v konkursním řízení, 

c) nemá daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ), 

d) nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění 

zaměstnanců (potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního 

zabezpečení), 

e) nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu Jablonec nad Nisou. 

 

 

Článek III 

Příjmy fondu 

 

1. Příjmy fondu jsou zejména: 

 prostředky z rozpočtu města Jablonce nad Nisou odpovídající minimálně 50 % 

z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor z majetku města, pro tvorbu 

fondu na příslušný kalendářní rok budou použity příjmy z období prosinec 

předcházejícího roku a dále z období leden až listopad roku současného, výjimkou 

budou pouze jednorázové příjmy z prodeje bytů na Horní Proseči, které nebudou 

tvořit příjem tohoto fondu, ale budou použity přes zvláštní rezervu města na rozvoj 

dané lokality 

 příjmy ze splátek zápůjček a úroků z vyplacených zápůjček (fyzických osob, 

právnických osob, obce), 

 dotace, úvěry či zápůjčky ze státního rozpočtu, 

 ostatní příjmy. 

 

 

Článek IV 

Výdaje fondu. Druhy zápůjček 

 

1. Finanční prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování zápůjček žadatelům 

se stanovenou pevnou úrokovou sazbou a lhůtou splatnosti zápůjčky podle níže uvedených 

ustanovení těchto Pravidel. 

 



2. Obec může prostředky fondu použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého 

bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě (např. infrastruktura). 

 

3. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované Bance dle uzavřené Smlouvy  

o spolupráci při použití prostředků z FZÚB. 

 

4. Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček: 
 

Kód Účel 
Splatnost 

(v letech) 

Úrok 

p.a. 
Horní hranice půjčky 

01 
Obnova střechy starší 10 let (krytina i 

konstrukce) 
5 2 % Max. 250 tis.Kč na jeden dům 

02 
Zřízení plyn, popř. jiného topení šetrného 

k životnímu prostředí (vytápění domu) ve 

stávajícím domě 

4 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

03 
Rekonstrukce plynového nebo jiného topení 

(vytápění domu) ve stávajícím domě 
4 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

04 
Zřízení malé čistírny odpadních vod nebo    

kanalizační přípojky ke stávajícímu domu      
5 2 %  Max. 30 tis.Kč na jeden byt 

04a Vybudování vodovodní přípojky 5 2 % Max. 30 tis. Kč na jeden byt 

05 
Vybudování izolace domu staršího 10 let proti 

spodní vodě (vlhkosti domu) 
3 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden dům 

06a 
Obnova fasády domu staršího 15 let včetně 

oplechování  
5 2 % Max. 250 tis.Kč na jeden dům 

06b 
Obnova fasády domu staršího 15 let včetně 

oplechování  
5 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

07a 
Zateplení obvodového zdiva domu staršího 10 

let 
6 2 % Max. 300 tis.Kč na jeden dům 

07b 
Zateplení obvodového zdiva domu staršího 10 

let 
6 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

08 
Vybudování WC, koupelny nebo sprchového 

koutu, kde dosud není 
3 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

09 Výměna výplní otvorů fasády 4 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden byt 

10 
Rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového 

koutu ve stávajícím bytě 
3 2 % Max. 50 tis. Kč na jeden byt 

11 Rekonstrukce výtahů 6 2 % Max. 300 tis. Kč na jeden výtah 

12 

Připojení na CZT, rekonstrukce stávajícího 

topného systému (např. rozvody, radiátory, 

výměník) 

6 2% Do plné výše rozpočtu akce 

 

a) jednotlivé druhy zápůjček dle tohoto ustanovení Pravidel lze kumulovat s výjimkou pro 

zápůjčky titulu 06a a 06b a zápůjčky titulu 07a 07b, které nemohou být poskytnuty 

současně na stejnou nemovitost. Zápůjčku nelze získat podruhé na stejný titul u téže 

nemovitosti 

 

b) účelové finanční prostředky zápůjčky pro tituly uvedené v článku IV. odst. 4 Pravidel 

lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byla uzavřena smlouva o 

zápůjčce. V roce přijetí zápůjčky se úroky platí od poskytnutí zápůjčky na zvláštní účet 

u banky do sjednaného počátku splácení úmoru zápůjčky, v dalších letech se splácí 

jistina a úrok dle uzavřené smlouvy o zápůjčce 

 



c) zvláštní dohodou si může žadatel dohodnout rychlejší splácení zápůjčky. 

 

 

5. Z fondu lze dále poskytnout tyto zápůjčky: 
 

Kód Účel 
Splatnost 

(v letech) 

Úrok 

p.a. 
Horní hranice půjčky 

51 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 6 2 % Max. 300 tis.Kč na jeden byt 

52 Vestavba bytu do půdního prostoru 6 2 % Max. 250 tis.Kč na jeden byt 

53 
Zřízení malé čistírny odpadních vod nebo 

kanalizační přípojky při výstavbě nového 

domu 

6 2 % Max. 30 tis.Kč na jeden byt 

54 
Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. 

topení (vytápění domu) při výstavbě nového 

domu 

6 2 % Max. 50 tis.Kč na jeden dům 

 

a) jednotlivé druhy zápůjček podle tohoto ustanovení Pravidel lze kumulovat. Zápůjčku 

nelze získat podruhé pro tutéž nemovitost 

 

b) účelové finanční prostředky zápůjčky pro tituly uvedené v článku IV odst. 5 Pravidel 

lze čerpat pouze do konce měsíce března roku následujícího po roce, v němž byla 

uzavřena smlouva o zápůjčce. Úroky se platí od poskytnutí zápůjčky na zvláštní účet u 

banky 

do sjednaného počátku splácení úmoru zápůjčky, v dalších letech se splácí jistina a úrok 

dle uzavřené smlouvy o zápůjčce 

 

c) zvláštní dohodou si může žadatel dohodnout rychlejší splácení zápůjčky. 

 

6. Dále lze z fondu poskytnout zápůjčku charitativní organizaci, která provádí rekonstrukci 

nebo opravu nemovitosti ve městě Jablonci nad Nisou tak, aby takovou rekonstrukcí 

(opravou) vznikly byty určené pro sociálně potřebné občany. Lhůta splatnosti je stanovena 

na 8 let, úrok 2 % p.a. a horní hranice zápůjčky činí 60 tis. Kč na jeden nově postavený 

(rekonstruovaný či opravený) byt. Režim splácení je stejný jako v článku IV odst. 5 

Pravidel. Splnění podmínek dle čl. I odst. 3, čl. II a čl. V Pravidel i v tomto případě platí 

stejně. 

 

7. Z fondu lze poskytnout i následující zápůjčky: 

 

Kód Účel 
Splatnost 

(v letech) 

Úrok 

p.a. 
Horní hranice půjčky 

71 
Obnova fasády při zachování tradičních 

prvků a kvality (římsy, štukové prvky) 
7 2% Do plné výše rozpočtu akce 

72 
Obnova střešního pláště s použitím 

tradičních materiálů 
7 2% Do plné výše rozpočtu akce  

 

U těchto 2 titulů je nutné projednání žádosti o zápůjčku ještě v komisi památkové péče a 

její souhlasné stanovisko 

 

Účelové finanční prostředky zápůjčky pro tituly uvedené v článku IV. odst.7 Pravidel lze  

po projednání žádosti ve finančním výboru a jeho souhlasném stanovisku čerpat do konce 



roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva o zápůjčce. V těchto případech 

bude sepsán dodatek ke smlouvě o zápůjčce. Úroky se platí od poskytnutí zápůjčky na 

zvláštní účet u banky do sjednaného počátku splácení úmoru zápůjčky, v dalších letech se 

splácí jistina a úrok dle uzavřené smlouvy o zápůjčce. 

 

Článek V 

Přidělení zápůjčky 

 

1. Žadatelé, kteří splňují podmínky dle těchto Pravidel, mohou získat zápůjčku z fondu 

výhradně na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou o schválení 

smlouvy o zápůjčce s konkrétním žadatelem. Administraci spojenou s vyhlašováním 

tohoto finančního programu města Jablonce nad Nisou, přijímáním a zpracováním žádostí, 

přípravou materiálů pro jednání finančního výboru, Zastupitelstva města Jablonce nad 

Nisou a kontakt mezi žadateli a městem vykonává Magistrát města Jablonec nad Nisou - 

odbor ekonomiky (dále jen „odbor ekonomiky“).  

 

2. Lhůta na podání žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu je stanovena při zveřejnění výzvy 

k podávání žádostí na příslušné období. 

 

3. Žádost musí vždy obsahovat především: 

a) označení žadatele: jméno, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby (včetně 

IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku); 

b) adresu trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby; 

c) u právnické osoby potvrzení Finančního úřadu, že právnická osoba nemá daňové 

nedoplatky; 

d) u právnické osoby potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení,  

že právnická osoba nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění 

zaměstnanců;  

e) přesné označení předmětné nemovitosti 

- adresa, číslo popisné (je-li již přiděleno), číslo stavební parcely; 

- výpis z katastru nemovitostí ne starší šesti měsíců (k datu podání žádosti); 

- stavební povolení či jiné rozhodnutí osvědčující legálnost stavebních úprav té 

nemovitosti (dále i jako zhotovení díla), k níž se vztahuje žádost o poskytnutí zápůjčky 

z fondu (pokud je dle příslušného zákona požadováno); 

- popis stavebních úprav; 

- snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti; 

- foto předmětné nemovitosti; 

f) smlouvu o dílo, příp. jinou písemnost, z níž bude zřejmé, kdo je zhotovitelem díla, doba 

zhotovení díla včetně ceny za dílo; pokud žadatel provádí dílo svými silami (svépomocí) 

předloží kvalifikovaný odhad nákladů; 

g) přesný popis účelu, na který je zápůjčka z fondu požadována; při kumulaci titulů je třeba 

popis provést odděleně; 

h) předpokládaný termín zahájení a skončení zhotovení díla; žadatel je povinen písemně 

oznámit odboru ekonomiky termín faktického skončení zhotovení díla; 

i) požadovaná výše zápůjčky z fondu (maximální hranice je uvedena v těchto Pravidlech  

a nelze ji překročit); 

j) určení způsobů zajištění zápůjčky jako peněžité pohledávky města Jablonce nad Nisou 

k tíži žadatele (jako vydlužitele města Jablonce nad Nisou); před schválením zápůjčky  

pro žadatele Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou může být ze strany finančního 

výboru anebo odboru ekonomiky žadatel vyzván k doplnění nebo k řádnému 

znaleckému ocenění navrhovaných předmětů zástav. Město Jablonec nad Nisou 

minimálně požaduje: 



-   doklad o pojištění nemovitosti; 

-   vystavení blankosměnky včetně podpisu smlouvy o vyplňovacím právu 

směnečném u fyzických osob obligatorně u zápůjčky nad 100 tis. Kč, u 

právnických osob  

bez ohledu na výši zápůjčky; 

- ručení fyzickou osobou (v tomto případě platí, že ručitel musí svými čistými 

měsíčními příjmy dosahovat nejméně 1,6 násobku životního minima); není 

připuštěno ručení fyzickou osobou žijící se žadatelem ve společné domácnosti.  

Pro zjištění finančních poměrů ručitele je nezbytné, aby žadatel poskytl údaje  

pro propočet disponibilních zdrojů ručitele. V případě, že není možnost ručení 

fyzickou osobou, pak 

- ručení zastavením nemovitosti ve prospěch města Jablonce nad Nisou (jako 

zapůjčitele); tento záruční instrument musí svou hodnotou dosahovat nejméně 130 

% výše předpokládané zápůjčky z fondu; potřebné doklady a listiny jsou: znalecký 

posudek na ocenění nemovitosti ne starší jednoho roku, originál nebo ověřená 

kopie výpisu listu vlastnictví, originál nebo ověřená listina osvědčující nabytí 

nemovitosti (platí pro nabývací tituly sepsané před 1.1.1993), výpis z obchodního 

rejstříku  

(pro právnické osoby v něm zapsané). 

Tím nejsou dotčeny i jiné možnosti zajištění zápůjčky. 

 

4. Výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení a znalecký posudek na ocenění 

nemovitosti lze doručit v odůvodněných případech odboru ekonomiky v dodatečné lhůtě 

určené oprávněným pracovníkem odboru ekonomiky. Doručí-li žadatel tyto podklady 

v dodatečné lhůtě, bude jeho žádost splňovat lhůtu pro podání žádosti. 

 

5. Ve lhůtě k podání žádosti je možné, aby žadatel svou žádost měnil, doplňoval; po uplynutí 

lhůty k podání žádosti je žadatel svou žádostí vázán.  

 

6. Odbor ekonomiky vyřadí žádosti: 

a) jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí zápůjčky stanovené v článku II 

těchto Pravidel, 

b) jestliže odbor ekonomiky zjistí ze žádosti, že nebyla vyplněna úplně nebo že některé   

z údajů jsou vyplněny mylně, 

c) v případě, že žadatel nedostatečně zajistí možný dluh (ve výši požadované zápůjčky) 

vůči městu Jablonci nad Nisou, 

d) jestliže žadatelovy příjmy nedosahují výše odpovídající možnostem splácení žádané 

zápůjčky (pro zjištění příjmů žadatele je žadatel povinen se dostavit na odbor 

ekonomiky, kde bude proveden propočet disponibilních zdrojů žadatele).  

 

Vyřazené žádosti dle výše uvedených bodů nebudou projednávány ve finančním výboru ani 

v Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou. O vyřazení žádosti informuje žadatele odbor 

ekonomiky. 

 

7. Finanční výbor na návrh odboru ekonomiky vyhodnotí předložené žádosti o zápůjčky. 

V tomto případě se přihlíží k určené výši finančních prostředků z rozpočtu města a 

k úhrnné výši finančních prostředků vzešlých ze žádostí žadatelů. V případě převýšení 

úhrnné výše finančních prostředků vzešlých ze žádostí žadatelů může finanční výbor: 

a) doporučit ZM navýšení prostředků na zápůjčky, nebo 

b) rozhodnout o procentním snížení jednotlivých žádostí, nebo 

c) hlasovat (kritéria hodnocení žádostí o zápůjčky). 

 



8. Materiál s doporučením finančního výboru bude předložen Zastupitelstvu města  

ke schválení uzavření smlouvy o zápůjčce s konkrétním žadatelem. 

 

9. Právo na uzavření smlouvy o zápůjčce zaniká, pokud žadatel smlouvu o zápůjčce 

nepodepíše do 60 dnů od schválení žadatele Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou. 

 

 

 

 

Článek VI 

Smlouva o zápůjčce 

 

1. S žadateli, kteří budou schváleni Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou jako příjemci 

zápůjčky z fondu, uzavře město Jablonec nad Nisou smlouvu o zápůjčce; tím není dotčeno 

ustanovení článku V, odst. 9 Pravidel. 

 

2. Odbor ekonomiky může po dohodě s Bankou a v souladu s těmito pravidly vydat závazný 

vzor smlouvy o zápůjčce. 
 

3. Po podpisu smlouvy si žadatel založí u Banky čerpací účet, jehož číslo sdělí Městu 

nejpozději 14 dní před požadovaným termínem čerpání.  

 

4. Město se zavazuje částku zápůjčky převést na účet žadatele, a to ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne oznámení žadatele o termínu čerpání. 
 

 

Článek VII 

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 

 

1. Jestliže se při poskytování zápůjček kumulují u jednoho žadatele o zápůjčku z fondu tituly  

s rozdílnou dobou splatností u téže nemovitosti, je žadatel vázán podmínkami pro každý 

titul samostatně. 

 

2. Poskytování zápůjček z fondu, jakož i oprávněnost použití finančních prostředků 

ze zápůjčky u žadatelů podléhá kontrole města Jablonce nad Nisou a jeho orgánů. 

 

3. Odbor ekonomiky je povinen předložit Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou 

vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí kalendářní rok. 

 
4. Zápůjčky poskytnuté před účinností těchto Pravidel se řídí podmínkami platnými v době 

jejich poskytnutí; ustanovení čl. VII odst. 2., 3., Pravidel platí v tomto případě obdobně. 

 

5. Přílohami těchto Pravidel je formulář žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu včetně 

uvedených příloh a dalších náležitostí (Příloha č. 1) a závazný vzor smlouvy o zápůjčce 

(Příloha č. 2). 

 
6. Tato Pravidla byla schválena usnesením ZM /209/2019 ze dne 22. 11. 2019. 

 

7. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 23. 11. 2019 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Článek VIII 

Ustanovení zrušující 

 
Dnem účinnosti těchto Pravidel fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad 

Nisou se zrušují pravidla ze dne 1. 11. 2016. 

 
V Jablonci nad Nisou dne: 22. 11. 2019 

 

 

  

 

…………………………………. …………………………………. 

         RNDr. Jiří Čeřovský            Ing. Milan Kouřil  

  primátor města          náměstek primátora   
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Příloha č. 1 

Žádost o poskytnutí zápůjčky  

z Fondu na zlepšení úrovně bydlení statutárního města Jablonce nad Nisou 

 

I. Osobní údaje žadatele 

 

1. Žadatel 

jméno fyzické nebo právnické osoby 



2. Spolužadatel 

      spoluvlastník nemovitosti, manžel(ka) 



3. Statutární zástupce právnické osoby 

      účastní-li se družstvo nebo spoluvlastníci 



4. Rodné číslo fyzické osoby, č. OP 

             popř. statutárního zástupce 



5. IČO právnické osoby,  
      č. OP statutárního zástupce 



6. Trvalé bydliště fyzické osoby, PSČ 

            sídlo právnické osoby, PSČ 



7. Telefonické spojení a e-mail 

 



 

II. Přesné označení upravované budovy 

 

1. Objekt – přesné označení obytné 

     budovy nebo její stavby 

 

2. Adresa budovy (č.p.,část města) 

     

     číslo stavební parcely, list vlastnictví  

     

 

3  3. Počet stávajících bytových jednotek 

 

 

4. Nemovitost postavena roku 

 

 

 

 

III. Popis účelu a výše požadované zápůjčky 

 

1. Přesný popis účelu zápůjčky  

    kód(y) dle následující tabulky 
 

2. Předpokládaný termín zahájení oprav 

 

 

3. Předpokládaný termín ukončení oprav 

 

 

4. Požadovaná výše zápůjčky celkem 

    (viz násled.tabulka „A+B celkem)“ 
 

 

 

 

 

 



Pozn: Účel zápůjčky 01 zahrnuje i práce, které vyžadují zásah do nosných prvků (např. krovů) 

či jiné související stavební úpravy.  

Kód Účel 

Splat-

nost (v 

letech) 

Úrok 

p.a. 

Horní hranice 

zápůjčky 

Celková 

požadovaná 

částka 

Datum 

zahájení 

prací 

01 
Obnova střechy starší 10 let (krytina 

i konstrukce) 
5 2 % 

Max. 250 tis.Kč na 

jeden dům 
    

02 
Zřízení plyn., elektr.,popř. jiného 

ekolog. topení ve stávajícím domě 
4 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt     

03 
Rekonstrukce plyn.nebo elektr. 

topení ve stávajícím domě 
4 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt     

04 
Zřízení malé čistírny odpad. vod 

nebo kanalizační přípojky ke 

stávajícímu domu                          

5 2 % 
Max. 30 tis.Kč na 

jeden byt     

04a Vybudování vodovodní přípojky 5 2 % 
Max. 30 tis. Kč na 

jeden byt   

05 
Dodateč. izolace domu staršího 10 l. 

proti spod. vodě 
3 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden dům     

06a 
Obnova fasády domu staršího 15 l.  

vč. oplechování  
5 2 % 

Max. 250 tis.Kč na 

jeden dům     

06b 
Obnova fasády domu staršího 15 l.  

vč. oplechování  
5 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt     

07a 
Zateplení obvodového pláště domu 

staršího 10 let 
6 2 % 

Max. 300 tis.Kč na 

jeden dům     

07b 
Zateplení obvodového pláště domu 

staršího 10 let 
6 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt     

08 
Vybudov. WC, koupelny nebo 

sprch. koutu, kde dosud není 
3 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt     

09 Výměna výplní otvorů fasády 4 2 % 
Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt   

10 
Rekonstrukce WC, koupelny nebo 

sprchového koutu ve stávajícím bytě 
3 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden byt   

11 Rekonstrukce výtahů 6 2 % 
Max. 300 tis. Kč na 

jeden výtah   

12 
Připojení na CZT, rekonstrukce 

stávajícího topného systému (např. 

rozvody, radiátory, výměník) 

6 2% 
Do plné výše 

rozpočtu akce   
       

51 
Půdní nástavba bytů rušící ploché 

střechy 
6 2 % 

Max. 300 tis.Kč na 

jeden byt     

52 Vestavba bytu do půdního prostoru 6 2 % 
Max. 250 tis.Kč na 

jeden byt     

53 
Zřízení malé čistírny odpad. vod 

nebo kanalizační přípojky při nové 

výstavbě domu 

6 2 % 
Max. 30 tis.Kč na 

jeden byt     

54 
Zřízení plyn., elektr., popř. jiného 

ekolog. topení při nové výstavbě 
6 2 % 

Max. 50 tis.Kč na 

jeden dům     

       

71 
Obnova fasády při zachování 

tradičních prvků a kvality (římsy, 

štukové prvky) 

7 2% 
Do plné výše 

rozpočtu akce 
  

72 
Obnova střešního pláště s použitím 

tradičních materiálů 
7 2% 

Do plné výše 

rozpočtu akce   

 

Celková žádaná výše zápůjčky  

_______________________________ 



 

 

Podrobný popis stavby:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Návrh na stanovení záruky, či jiného způsobu ručení 

 

Návrh žadatele na stanovení záruky za poskytnutou zápůjčku ve výši alespoň 130% 

požadované zápůjčky (v případě ručení zástavou nemovitosti) nebo čistý měsíční 

příjem ručitele ve výši nejméně 1,6 životního minima. Bytová družstva a společenství 

vlastníků ručí fondem oprav. 

 

Ručitel: zde uveďte jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo občanského 

průkazu 

 

 

 

 

 

Zastavovaná nemovitost - zde uveďte přesný popis podle výpisu z katastru nemovitostí, 

hodnotu znaleckého posudku, datum a podpis zastavovatelů  

 

 

 

 

 

 

 
            

V. Prohlášení 

 
Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) v žádosti jsou pravdivé. 

V Jablonci nad Nisou dne: 

 

 

 

..........................................................                                ............................................................. 

                  podpis žadatele     datum a podpis osoby, která žádost  

 u právnické osoby razítko   za statutární město Jablonec nad Nisou  

   a podpis stat. zástupce     převzala 

 

 

 

 

Zde uveďte podrobný popis rozsahu stavebních prací a cenu sjednanou s dodavatelem akce. Při realizaci akce 

svépomocí uveďte odhad nákladů. V případě sloučení jednotlivých typů zápůjček uveďte cenu, popis prací a zahájení 

stavby odděleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Nedílnou součástí této přihlášky jsou povinné přílohy dle přiloženého seznamu 

 

Seznam příloh:  
 

 Výpis z katastru nemovitostí 

Jako doklad o vlastnictví opravované budovy, stavby, platný 6 měsíců od data 

vystavení  

 Stavební povolení 

Nebo jiný doklad (např. Ohlášení stavebních prací), který opravňuje k provedení účelu 

zápůjčky (pokud je dle příslušného zákona požadováno) 

 Smlouvu o dílo 

příp. jinou písemnost, z níž bude zřejmé, kdo je zhotovitelem díla, doba zhotovení 

včetně ceny za dílo, pokud žadatel provádí dílo svépomocí, předloží kvalifikovaný 

odhad nákladů 

 Potvrzení Finančního úřadu, že právnická osoba nemá daňové nedoplatky 

 Potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, že právnická 

osoba nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění zaměstnanců 

 Snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti 

 Foto předmětné nemovitosti 

 Doklad o pojištění nemovitosti 

Nebo stavby, bytu (smlouva s pojišťovnou) a doklad o zaplacení pojistného týkající se 

aktuálního období 

 Opis výpisu obchodního rejstříku 

nebo živnostenského listu   

 Potvrzení o výši příjmů 

Zaměstnanci – potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu (viz formulář         

                        Příloha 1) – za předchozí 3 měsíce 

      Podnikatelé – kopie posledního daňového přiznání  

      Důchodci – výměr důchodu za předchozí 3 měsíce 

            Ručitelé – potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu (viz formulář         

                 Příloha 1) – za předchozí 3 měsíce 

Bytová družstva, sdružení vlastníků bytových jednotek apod. doloží výpis z účtu  

o objemu finančních prostředků, který je poukazován do fondu oprav a údržby. 

 

 

 

Poznámky: 

 

Ručitelský závazek 

Ručitel nesmí být osoba žijící ve společné domácnosti se žadatelem  

Zástavní právo k nemovitosti 

K sepsání zástavní smlouvy je po schválení zápůjčky třeba doložit: 

 znalecký posudek o ceně nemovitosti ne starší 1 roku 

 originál nebo ověřenou kopii výpisu z listu vlastnictví 

 originál nebo ověřenou kopii nabývacích listin sepsaných před 1. 1. 1993 

 výpis z obchodního rejstříku u právnických osob 

 

Přílohy je možno doložit ve fotokopiích, které budou porovnány s originálem při přijímání 

žádosti.  
 

 



 

 

Příloha č. 1 k žádosti o zápůjčku 

 

 
Potvrzení o příjmu 

(zaměstnanci) 

 
                                     žadatel                          ručitel 

 

   

                                       manžel/(ka) *)              manžel/(ka) *) 

 
Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………….…….….                                          

Trvalé bydliště, PSČ: ……………………………………………………………………………………. 

Datum narození: .…………………Rodné číslo: ….……………………Stav: …………….……….. 

Číslo občanského průkazu: …………………………… Telefon: ……….…………….………….… 

Počet vyživovaných osob: ……… z toho nezaopatřených dětí: ……. ve věku: ……................... 

je u nás zaměstnán od  …………………… jako  ……………………………………………………… 

 
Potvrzení o výši příjmu: 

Průměrný čistý měsíční příjem **) Kč: ……………… slovy: …………..……………………. 

 
Zaměstnanec je – není ***) ve zkušební době. 

Pracovní poměr je – není ***) sjednán na dobu určitou. 

Se zaměstnancem je – není ***) vedeno jednání o skončení pracovního poměru. 

Z pracovního příjmu jsou – nejsou ***) prováděny srážky ze mzdy: 

- na základě dohody o srážkách ze mzdy na dříve poskytnutý úvěr číslo …………………………. 

  bankou …………………………… ve výši měsíční splátky Kč ……………………………………… 

- na základě výkonu rozhodnutí …………..……….  ve výši Kč ……………..………………………, 

  z toho Kč ……………..…..……  na přednostní pohledávky (ve smyslu ustanovení § 279 o.s.ř.) 

- jiné ve výši Kč ………………………. za účelem …………………………………………………….. 

 

Datum vystavení potvrzení: …………………… 

Potvrzení vystavil: .……………….…………….              ……………………………………………..  

Telefon: ……….………………….………………              razítko a podpis organizace 

 

 

 

 

*) není nutno předkládat, pokud jsou příjmy žadatele/ručitele dostatečné 

**) vypočítaný za poslední 3 měsíce před datem tohoto potvrzení 

***) nehodící se škrtněte 



 

Příloha č. 2 

S M L O U V A  O  Z Á P Ů J Č C E  č .     
 

(uzavřená dle ust. § 2390 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 

sídlo:   Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ:   00262340  

 

zastoupené     náměstkem primátora 

a vedoucí odboru ekonomiky 

     

jako zapůjčitel (dále jen "Město") 

 

a 

 

Pan(í)        

Trvale bytem            

      

Rodné číslo           

 

  

jako vydlužitel  (dále jen „vydlužitel“) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou v souladu s Pravidly Fondu na zlepšení úrovně bydlení  

ve městě Jablonci nad Nisou (dále jen „Pravidla FZÚB“) rozhodlo usnesením č. xx  o poskytnutí 

zápůjčky z tohoto fondu výše uvedenému vydlužiteli v celkové výši xx,- Kč, slovy: xx. Podpisem 

této smlouvy  vydlužitel  potvrzuje, že je seznámen s obsahem Pravidel FZÚB v plném rozsahu. 

 

 

II. Specifikace zápůjčky 

 

Poskytnutí této zápůjčky je účelově vázáno: 

 

 

1. Kód   Částka           Slovy                       
       

 

                  

2. Účel zápůjčky dle podmínek Pravidel FZÚB:  xx          

 

   

se váže k nemovitosti v Jablonci nad Nisou, ulice xx. 

     

Vlastnické právo vydlužitele k výše uvedené nemovitosti s příslušnými pozemky je zapsáno 

v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště  

Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví č. xxxx,  kat. území xxxxxx. 

 

 

3. Úrok v % ročně      x %      

   



4. Úroková sazba bude platná po celou dobu splácení úvěru  

 

5. Měsíční anuitní splátka xx,- Kč do 31.12.20xx  kód   xx 

 

6. Město se zavazuje poskytnout vydlužiteli zápůjčku ve výši xx,- Kč a vydlužitel se zavazuje 

tuto zápůjčku splatit za podmínek stanovených touto smlouvou a Pravidly FZÚB.  

 

7. Po podpisu této smlouvy si vydlužitel založí u Komerční banky, a.s., pob. Jablonec nad Nisou, 

čerpací účet, jehož číslo sdělí Městu nejpozději 14 dní před požadovaným termínem čerpání.  

 

8. Město se zavazuje částku zápůjčky převést na účet vydlužitele, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne 

oznámení vydlužitele o termínu čerpání. 

 

 

III. Způsob čerpání zápůjčky 

 

1.  Finanční prostředky určené na účel uvedený v čl. II. odst. 2 lze podle Pravidel FZÚB čerpat  

do konce kalendářního roku 20xx. 

 

2. Podmínky čerpání prostředků z běžného účtu: čerpání bude probíhat na základě předložených 

originálů faktur za provedené práce za podmínky dodržení účelu uvedeného v čl. II. odst. 2. 

 

3. Vydlužitel je oprávněn čerpat prostředky z běžného účtu nejdříve po splnění podmínek 

uvedených v čl. III. odst. 2 a nejpozději do termínu podle čl. III. odst. 1. Komerční banka, a.s. 

poskytne peněžní prostředky výhradně k plnění účelů dle čl. II. odst. 2 a bude provádět 

kontroly předložených faktur za provedené práce. 

 

 

IV. Způsob splácení 

 

1. Vydlužitel se zavazuje splácet zápůjčku bezhotovostně na bankovní účet  

č. 115-9577800257/0100 zřízený u Komerční banky, a.s. Při splácení zápůjčky je nutné uvádět 

variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy o zápůjčce uvedené na první straně této smlouvy. 

 

2. Vydlužitel se zavazuje splácet zápůjčku formou měsíčních anuitních splátek obsahujících úrok 

a úmor, uvedené v čl. II. odst. 5. Splatnost každé splátky je poslední den každého kalendářního 

měsíce počínaje lednem 20xx dle umořovacího plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Vydlužitel se dále zavazuje splácet úroky z převedené částky v době od poskytnutí  

do sjednaného počátku splácení úmoru zápůjčky.  

 

4. Lhůta splatnosti zápůjčky je dle Pravidel FZÚB     xx    

 

5. Rychlejší splácení zápůjčky je možné pouze na základě uzavření zvláštní dohody.   

 

 

V. Zajištění zápůjčky 

 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném zajištění peněžitých závazků vydlužitele vzniklých 

na základě této smlouvy. Vydlužitel se zavazuje sjednané zajištění Městu v plném rozsahu 

poskytnout, prokázat jeho vznik a dbát, aby nedošlo k jeho zhoršení. 

 

- ručitelský závazek: paní xx dle prohlášení o ručitelském závazku ze dne xx.20xx 

- směnka vlastní dle Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném ze dne xx.20xx 



 

Vydlužitel se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu nebude jednat tak, aby byť i jen 

částečně zmařil uspokojení Města jako zapůjčitele. Dále se zavazuje, že po celou dobu platnosti 

smlouvy o zápůjčce bez předchozího souhlasu Města neprovede změnu charakteru ani způsobu 

užívání nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 2. 

 

 

VI. Sankce a smluvní pokuta 

 

1. Vydlužitel se zavazuje užít zapůjčené prostředky výhradně k dohodnutému účelu dle čl. II. 

odst. 2. Pro případné porušení tohoto závazku sjednali účastníci smluvní pokutu ve výši 30 % 

ze zapůjčené částky a dále okamžité vrácení zápůjčky nebo jejího nesplaceného zbytku. 

 

2. V případě prodlení vydlužitele s placením závazků vyplývajících z této smlouvy se smluvní 

strany dohodly na povinnosti vydlužitele zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 10 % p.a. 

z každé nesplacené měsíční splátky. Vydlužitel bere na vědomí, že mimo to, pokud nezaplatí 

pohledávku řádně a včas, má zapůjčitel právo požadovat od něho také úrok z prodlení 

vyplývajícího ze zákona (ust. § 1970 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nařízení  

vl. č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 

občanského zákoníku). Úrok z prodlení a smluvní pokutu je vydlužitel povinen uhradit na 

účet dle článku IV. odstavec 1.  

 

3. Za zaslání každé upomínky je vydlužitel povinen uhradit poplatek 100,-Kč na evidenční účet, 

vedený u Komerční banky, a.s. – viz bod 1 čl. IV. 

 

4. Vznikne-li Městu nárok na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VI. této smlouvy je tato splatná 

ke dni, který Město písemně oznámí vydlužiteli spolu se stanovením její výše a zdůvodněním 

vzniku nároku na její zaplacení. 

 

5. V případě, že se vydlužitel ocitne v prodlení s platbou jedné splátky, vyzve jej Město k úhradě 

upomínkou, kde mu určí termín náhradního plnění. Zároveň vydlužitel musí uhradit sankci dle 

bodu 3. tohoto článku smlouvy. V případě prodlení s dvěma a více splátkami je zapůjčitel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, s tím, že se nesplacený zbytek smlouvy stává splatným dnem 

uvedeným v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 10. dnem od doručení. V takovém případě 

je zapůjčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z dosud nesplacené částky 

zápůjčky. 

 

 

VII. Prohlášení vydlužitele 

 

1. Vydlužitel při podpisu této smlouvy výslovně souhlasí s kontrolním působením Města, pokud 

jde o čerpání zapůjčených prostředků na sjednaný účel a řádné splacení pohledávky Města. 

Vydlužitel se zavazuje, že umožní provedení kontroly věcného naplnění účelu zápůjčky na 

místě stavby, technickému pracovníkovi pověřeného Městem a předloží příslušné účetní 

doklady. 

 

2. Vydlužitel se touto smlouvou výslovně zavazuje, že ohlásí pracovníkům odboru ekonomiky 

dokončení díla do deseti dnů od faktického ukončení prováděných stavebních prací. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zajištění sjednané v čl.V. této smlouvy trvá až do 

uspokojení všech pohledávek Města vyplývajících z této smlouvy.  

 



2. Změny smluvních podmínek sjednaných v této smlouvě lze provést na základě dohody 

smluvních stran pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

3.  Vydlužiteli bude na jeho žádost vyhotoven výpis o stavu zápůjčky. Za vyhotovení tohoto 

výpisu bude účtován poplatek 50 Kč. 

 

4.  Splacení zápůjčky bude vydlužiteli oznámeno písemnou formou.  

 

5.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích. Každý výtisk má platnost originálu. Město obdrží  

2 výtisky, Komerční banka, a.s. 1 výtisk a vydlužitel 1 výtisk. 

7.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

8.  Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy. 

 

9.  Přílohu této smlouvy tvoří následující dokumenty: 

 Umořovací plán  

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: xx. 20xx 

 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou:                                       Vydlužitel: 

 

        

_______________________________   ____________________________ 

     Ing. Milan Kouřil                 jméno 

   náměstek primátora 

         

         

 

_______________________________    

    Ing. Renata Vítová       

         vedoucí odboru ekonomiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků        

http://www.mestojablonec.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=113&slozka=23&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1815335962.1571640580&ConfirmCookie=confirm&subject=1&akce=userdetajl&uid=598&toParentFrame=yes
http://www.mestojablonec.cz/redakce/pop.php?lanG=cs&clanek=113&slozka=23&as4uOriginalDomain=www.mestojablonec.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.1482064344.1571721636&subject=1&akce=userdetajl&uid=226&toParentFrame=yes

