
Obecně závazná vyhláška města Milevska 

č. 1/2015, 

kterou se mění a doplňuje Vyhláška města 
Milevska č.31, 

o vytvoření a použití účelových prostředků

Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska 

ve znění Vyhlášky města Milevska č. 52, Obecně 
závazné 

vyhlášky 
vyhlášky č. 1/2007, Obecně 

č. 1/2008 a 

č. 

Obecně 

1/2013 

závazné 

závazné 

vyhlášky 

Zastupitelstvo města Milevska vydává na svém 6. zasedání dne 13.05.2015 
podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I. 

Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 31 o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska ve znění 
Vyhlášky města Milevska č. 52, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2008 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 se mění a 
doplňuje takto: 

li Článek III., odst. 4 zní takto: 

01 obnova střechy starší 10 let 5 let 2% do 150 tis. 
(konstrukce i krytina) na 1 dům 

02 změna stávajícího vytápění na 
ekologicky šetrnější (zřízení 
plynového nebo elektrického 
topení, tepelná čerpadla, 
kolektory, fotogalvanické 4 roky 2% do 50 tis. 
články) ve stávajícím domě na 1 byt 

03 zřízení malé čističky odpadních 4 roky 2% do 20 tis. 
vod ke stávajícímu domu na 1 byt 

04 dodatečné izolace proti vodě 5 let 2% do 50 tis. 
domu staršího 10 let na 1 dům 

05 obnova fasády včetně oplechování 4 roky 2% do 50 tis. 
domu staršího 10 let na 1 byt 

06 zateplení obvodového pláště 5 let 2% do 60 tis. 
domu staršího 10 let na 1 byt 

07 výměna oken (starší 10 let) 5 let 2% do 60 tis. 
v RD 
do 25 tis. 
v bytě 

08 oprava prostor sousedících 
s veřejným prostranstvím 2 roky 2% do 20 tis. 
(ploty, brány, cesty) na 1 dům 

09 při vestavbě bytu do půdního 10 let 2% do 600 tis. 
prostoru na 1 dům 



Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze 
čerpat pouze do konce kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnutí půjčky 
schváleno. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce. Jistina se splácí 
rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje první den v měsíci následujícím po 
skončení lhůty určené pro čerpání půjčky. Dlužník si může dohodnout 
rychlejší splátky půjčky. 

Čl. II. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

Mgr. Martin Třeštík v.r. 
místostarosta města Milevska 
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starosta města Milevska 
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