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Ročník 9

Číslo 8

Běžné č. 88

Gratulujeme
V srpnu oslavili své narozeniny
paní Ilona Bieliková a pan Milan
Mikšl.
Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileům a
přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

P o z v á n k a
na setkání rodáků,
pamětníků a všech přátel
Jehnic
v sobotu dne 10. září 2011
ve 13 hodin
na náměstí v Jehnicích
Neformální setkání při příležitosti
hodů
pozvání tlumočí Honza Černohlávek

Město poskytuje půjčky z
Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům
nemovitostí na území města Brna
půjčky s 3% úrokovou sazbou na
opravu bytových a rodinných domů
a bytových jednotek. Za tímto
účelem vyhlašuje prostřednictvím
Bytového odboru Magistrátu města
Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na
úředních deskách města a
městských částí a na internetové
adrese www.brno.cz (Správa města
> Magistrát města Brna > Úsek
hospodářský > Bytový odbor >
Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech od
1.9. do 15.10.2011 a od 1.12.2011
do 15.1.2012.
Žádosti na předepsaném formuláři
jsou přijímány na Bytovém odboru
na Malinovského nám. 3 nebo na
úřadech městských částí, na jejímž
území se opravovaná nemovitost
nachází. Formuláře jsou k dispozici
na všech úřadech, kde se žádosti
podávají, a na výše uvedené
internetové adrese.

K zajištění půjček z Fondu rozvoje
bydlení nepožaduje město ručitele.
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením
zástavního práva k opravované
nemovitosti ve prospěch města po
dobu splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový
odbor zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Žadatel hradí
poplatek za zápis vkladu zástavního
práva do katastru nemovitostí.
Finanční prostředky čerpá žadatel

dle konkrétních účelů v níže
uvedené tabulce. Po úplném
splacení půjčky zajistí město výmaz
zástavního práva v katastru
nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z
Fondu rozvoje bydlení mohou
občané získat na Bytovém odboru
MMB na Malinovského nám. 3,
dveře.č. 280 a 281, nebo na
telefonních číslech 542 173 245 a
542 173 287.

účel půjčky

lhůta
splatnosti

horní hranice půjčky

obnova střechy

5 let

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve
stávajícím bytě

5 let

250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
60 tis. Kč/byt. jednotku

Srpen

2011

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a
venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let
5 let
5 let
5 let

15 tis. Kč/byt. jednotku
110 tis. Kč/dům
400 tis. Kč/dům
120 tis. Kč/byt. jednotku

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

5 let
8 let

80 tis. Kč/byt. jednotku
400 tis. Kč/byt. jednotku

5 let
5 let

50 tis. Kč/dům
100 tis. Kč/BJ v byt. domě

Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin
budou od 16. 9. do 2. 10. 2011,
denně 10 až 18 hodin
v Brně Bystrci, v Zahradním
centru Čtyřlístek, Bystrcká 40
(vedle OBI, velké parkoviště u
zahradnictví, šalinkami č. 1, 3 a 11
do zast. Kamenolom).
Výstava bude tentokráte větší,
přivezu přes 200 exponátů. Těšiti
se můžetena rozkvetlé živé
kameny a další kosmatcovité
sukulenty, poprvé se představí
velké keramické exponáty
"Schody do nebe", "Hobitín" a
další. Bude k vidění i pár nových
osázených kamenných misek a
skalek.
Jaroslav Honc

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !
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