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K Náklí 404,257 4I Týnec nad Sázavou
KANCELAR STAROSTY
Město Týnec nad Sázavou vypĺsuje

rnŕgĚnovÉŘÍznruÍ PRo RoK 2o2t
na poskytnutí zápůićky z ''Fondu rozvoie bydlení''
v souladu s Pokynem rady města Týnec nad Sázavou ć.. t/20L7.
Podmínky výběrového řízení:

1'.

Vyhlášenívýběrovéhoŕízeníje zveřejněno na úřednídesce města a ve vývěskách jeho místníchčástí.

2'

Žádost

o

účastve výběrovém řízeníse podává městskému úřadu na předepsaném formuláři
do24.o3.2021 do 16:00 hod. Formulář žádostiobdržížadatelvpodatelně městského úřadu nebo je ke

staženína WWW.mestotynec.cz (v nabídce formuláře/město).

3.

Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:
jméno nebo název žadatele, popř' statutárního zástupce
adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
přesné označenípředmětné stavby pro bydlení nebo samostatného bytu
adresa, číslopopisné (pokud již bylo vydáno), čísloparcely
doklad o vlastnictví stavby (výpis z katastru nemovitostí- LV)
_ stavební povoleníčijiný příslušnýdoklad o přípustnosti akce, na nížje žádáno o zápůjčku

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

-

příslušnouprojektovoudokumentaci
předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž jež.ádána zápůjčka,s orientačnícenou akce - při
svépomocĺ odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
podrobný popis účelu,na který je zápůjčkanebo při možném souběhu zápůjčkypožadovány (při
kumulaci titulů je třeba provést odděleně pro jednotlivé tituly)
předpokládaný termín dokončenípředmětné akce
požadovaná částka zápůjčkypodle údajův čl. ll pokynu.

4.

Vyhodnocení výběrového řízení s návrhem výběru uchazečůa výše jednotlivých zápůjčekprovede
komise jmenovaná radou města.

5.

Výsledek výběrového řízení projedná rada města 29.o3.2o2l- a poté zastupitelstvo města L2.o4.2o2l.
Výběrové řízeníbude ukončeno nabídkami uchazečůmna uzavření smluv o zápůjčcedo L4.o5.202l.
Výsledek nepodléhá právu odvolání se' Právo uzavřít smlouvu o zápůjčcepo L5 dnech ode dne výzvy
k jejímu uzavření propadá.

6'
'

7

Uchazeči, kteříve výběrovém řízeníneuspělĺ, budou vyrozuměni neprodleně.

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 můžepřed podáním žádosti v případě nejasností konzultovat obsah žádosti v úředních dnech
s panem Vrbatou investičnímtechnikem.
V Týncĺ nad Sázavou dne 04.01.2021

Mgr. Martin Kadrnožka
sta rosta

Telefon:

3I7 70]-431.

http://www. mestotynec.cz
podatelna @mestotynec.cz

/?l'íía^r,./9'y'' /oz/

TYNEC

{}'[

ĺ

K Náklí 404
257 4I Týnec nad Sázavoli
-9"

oo232904

