Předkladatel:
Poznámka:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 12. září 2022 v 17:00

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 1
Číslo materiálu: 10/1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Zápis z jednání komise FRB ze dne 16.8.2022
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města Heřmanův Městec k projednání půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro p.
Radima Šimka. Pan Šimek podal žádost o půjčku z FRB dne 27.5.2022. Komise posoudila podanou
žádost a její přílohy a doporučuje poskytnout půjčku č. 10 (typ půjčky dle směrnice) na zřízení malé
čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu p. Šimkovi v celkové výši 50 000 Kč. Pan Šimek musí ještě
dodatečně doložit Rozhodnutí - povolení ke stavbě vodního díla čistírny odpadních vod od Odboru
životního prostředí Chrudim. Povolení by mělo být doloženo u podpisu smlouvy o půjčce (dle vnitřní
směrnice k FRB lze předložit i dodatečně), pakliže bude půjčka z FRB p. Šimkovi zastupitelstvem města
schválena.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 13 dne 31.8.2022 (usnesení č.
R/2022/279). Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke
schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Denisa Kličková, Bc. - referent odboru finančního

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 12.9.2022
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 1

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
poskytnutí podmíněně nenávratné půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne 16.8.2022
ve výši 50 000 Kč na zřízení malé čistírny odpadních vod, a to p. Radimovi Šimkovi, [osobní údaj
odstraněn]

II.

u k l á d á
uzavřít smlouvu o podmíněně nenávratné půjčce
Termín: 14.10.2022
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního (OF)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

