
PRAVIDLA  A 
 
Pravidla pro poskytování bezúročných půjček občanům města, kteří se ocitli v tíživé 
situaci  
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje bezúročné půjčky občanům na základě těchto 
podmínek, která byla schválena usnesením z 19. rady města ze dne 17. 10. 2006 č. 395/06 
 
 
1. půjčka bude poskytnuta 
      -  občanovi města Sokolova, který je v trvalém pracovním poměru nebo je  OSVČ 

-  rodině s dětmi, kdy alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v Sokolově a je v trvalém  
   pracovním poměru nebo je OSVČ 
    

2. občan prokáže svoje celkové sociální a majetkové poměry, nemá dluh u finančního úřadu 
ani z minulých let, skutečnosti doloží potřebnými doklady (výpisy z kont, kupní 
smlouvou, nájemní smlouvou, soudními rozsudky, majetkovými přiznáními apod.) 

 
3. žádost o půjčku bude podána k rukám OSVZ na tiskopise „Žádost o poskytnutí půjčky 

z rozpočtu města Sokolova“, občan uvede v žádosti důvod a požadovanou výši půjčky, 
event. návrh na záruku a možnost splácení půjčky 

 
4. půjčka bude poskytnuta:  

bezúročně s dobou splatnosti 5 let 
 
5. žádost o půjčku bude projednána v komisi sociální a zdravotní, následně bude předána   
      Radě města Sokolova a Zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí půjčky a její výše, 
 
6. o poskytnuté půjčce bude sepsána smlouva, ručení půjčky bude zajištěno 

prostřednictvím notářského zápisu o uznání dluhu, poplatky za notářský zápis hradí 
občan, který o půjčku žádá, 

 
7. smlouva bude mimo základní údaje o dlužníkovi obsahovat: účel půjčky, částku půjčky a 

lhůtu splatnosti, sjednaný úrok, termíny a výše splátek, způsob placení, podmínky a 
termín poskytnutí půjčky, smluvní pokutu, kontrolní činnost, odstoupení od smlouvy a 
další ujednání, 

 
8. veškeré záležitosti týkající se uvedených půjček vyřizuje a zpracovává odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví ve spolupráci s finančním odborem MěÚ Sokolov, 
 
9.   podpisem písemností: 
      zápisů o uznání dluhu a smluv zástavních včetně ručitelského prohlášení s vykonatelností,  
      které budou uzavírány v souvislosti s poskytováním půjček občanům města Sokolova, 
      může starosta pověřit oprávněnou osobu:,např. vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví,  
      vedoucí odd. sociálních služeb, případně jiného pracovníka odboru SVaZ.  
 
10. výjimky uděluje rada města 
 
 
 



PRAVIDLA B  
 
Pravidla pro poskytování dotací  na podporu integrace těžce zdravotně postižených osob 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 19 ze dne 18. září 2003 bylo schváleno vytvoření Fondu na 
podporu integrace těžce zdravotně postižených osob  a odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
pověřen vyřizováním žádostí o dotace na stavební úpravy bytů za těchto podmínek: 
 
Individuálně posoudit žádost o příspěvek pro osobu těžce zdravotně postiženou na úpravu 
bytu s možností čerpání prostředků do výši 80 tis. Kč. na jednu bytovou jednotku. 
 
 
 
 


