Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. června 2014

FIN/2

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

12. června 2014

Uzavření dohody o změně smlouvy č. 9255910065 - D o poskytnutí
dotace z prostředků SFRB

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Smlouvu č. 9255910065 (dále Smlouva) o poskytnutí dotace z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení (dále SFRB) na výstavbu nájemních bytů v
obcích uzavřenou dne 21. 12. 2001 mezi městem a SFRB, na základě níž
město čerpalo finanční prostředky ve výši 32 900 tis. Kč na realizaci 100
nájemních bytů v obytné zóně Sylván (blok E a F2) podle nařízení vlády č.
481/2000 Sb., o použití prostředků SFRB formou dotace ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou bytů. Smlouva je přílohou č. 1 návrhu usnesení.
2. Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., které vešlo v účinnost dnem 1. 9. 2013 a
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků SFRB, kdy
m. j. po uplynutí nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí může obec písemně požádat SFRB o změnu smlouvy o poskytnutí
dotace tak, že podmínky §3 odst. 1 písm. c) až e) nařízení vlády č. 481/2000
Sb., už nebudou pro příjemce dotace nadále závazné.
3. Žádost města o změnu Smlouvy podanou dne 10. 4. 2014, které SFRB
vyhověl vystavením dohody o změně smlouvy č. 9255910065 – D (příloha č.
2 návrhu usnesení).

II.

Schvaluj e

Uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910065 – D mezi městem a SFRB se
sídlem Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1 tak, že podmínky stanovené v článku III. odst.
3 až 5 Smlouvy, resp. v §3 odst. 1 písm. c) až e) nařízení vlády č. 481/2000 Sb.,
nadále již nebudou pro město závazné.
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III.

U kl ádá

Radě města Plzně
Realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.
Termín: 30. června 2014
Zodpovídá: Zrzavecký
Ing. Složil
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

M. Zrzavecký
Ing. D. Polová
Ing. L. Složil

náměstek primátora
29. května 2014
vedoucí FIN

Obsah zprávy projednán s:

Ing. H. Kuglerovou

ředitelkou EÚ

Projednáno v RMP dne:
Vyvěšeno na úřední desce:

29. května 2014
č. usnesení: 584
nepodléhá
zveřejnění dle
Zákona č. 218/2000 Sb., o
obcích

Strana: 2

souhl.

