Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
KANCELÁŘ STAROSTY

Město Týnec nad Sázavou vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2018
na poskytnutí zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení"
v souladu s Pokynem rady města Týnec nad Sázavou č. 1/2017.
Podmínky výběrového řízení:
1.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce města a ve vývěskách jeho místních částí.

2.

Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na předepsaném formuláři
do 22.03.2018 do 14:00 hod. Formulář žádosti obdrží žadatel v podatelně městského úřadu nebo je ke
stažení na www.mestotynec.cz (v nabídce formuláře/město).

3.

Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:
a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení předmětné stavby pro bydlení nebo samostatného bytu
- adresa, číslo popisné (pokud již bylo vydáno), číslo parcely
- doklad o vlastnictví stavby (výpis z katastru nemovitostí – LV)
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž je žádáno o zápůjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána zápůjčka, s orientační cenou akce - při
svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
e) podrobný popis účelu, na který je zápůjčka nebo při možném souběhu zápůjčky požadovány (při
kumulaci titulů je třeba provést odděleně pro jednotlivé tituly)
f) předpokládaný termín dokončení předmětné akce
g) požadovaná částka zápůjčky podle údajů v čl. II pokynu.

4.

Vyhodnocení výběrového řízení s návrhem výběru uchazečů a výše jednotlivých zápůjček provede
komise jmenovaná radou města.

5.

Výsledek výběrového řízení projedná rada města a poté zastupitelstvo města 09.04.2018. Výběrové
řízení bude ukončeno nabídkami uchazečům na uzavření smluv o zápůjčce do 31.05.2018. Výsledek
nepodléhá právu odvolání se. Právo uzavřít smlouvu o zápůjčce po 15 dnech ode dne výzvy k jejímu
uzavření propadá.

6.

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, budou vyrozuměni neprodleně.

7.

Vzhledem k rozhodování o všech předložených žádostech společně v jednom termínu nebudou žádosti
chybně zpracované vráceny k doplnění nebo přepracování a budou z výběrového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě nejasností konzultovat obsah žádosti s referentem investiční
výstavby v úředních dnech.
V Týnci nad Sázavou dne 23.02.2018

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta Města Týnec nad Sázavou

