MĚSTO

BEZDRUŽICE

ČSA 196, 349 53 Bezdružice
__________________________________________________________________
tel.: 374 630 511, fax 374 630 522

e-mail: mesto@bezdruzice.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA BEZDRUŽICE“
1. ŽADATEL
A. Fyzické osoby
Jméno a příjmení :

Rodné číslo:

Adresa:
(město, ul., č.p., PSČ)

Kontakt (telefon,
e-mail)

B. Právnické osoby
Název firmy
IČ
Statutární zástupce
Adresa
Sídlo firmy
Kontakt (telefon,
e-mail)

2. OBJEKT
Stavební práce budou provedeny v domě (bytě):
ulice a č.p.
PSČ a město
Číslo parcely
Katastrální území
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3. Druhy půjček

P.č. Název/účel

Splatno
st

Úrok

Max.hrani
ce

Obnova střešní krytiny včetně
opravy krovů nebo podkladních konstrukcí
02 Dodatečnéo dizolování domu proti zemní
vlhkosti
03 Obnova fasády včetně klempířských prvků
04 Zřízení nebo modernizace WC, koupelny
nebo sprchového koutu v bytě či domě
05 Připojení domu k inženýrským sítím
06 Změna způsobu vytápění – přechod na
ekologické vytápění (např. zemním plynem,
dřevem, tepelným čerpadlem)
07 Výměna oken
08 Přístavba nebo nástavba k obytnému domu
09 Zateplení domu nebo bytu
10 Ekologický způsob odvádění a likvidace
odpadních vod
11 Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby
s omezenou pohybovou schopností a
orientací pohybu
12 Výměna topných těles v domě nebo v bytě
Celková požadovaná částka

5 let

4%

200 tis. Kč

3 roky

4%

50 tis. Kč

4 roky
4 roky

4%
4%

100 tis. Kč
100 tis. Kč

3 roky
4 roky

4%
4%

20 tis. Kč
100 tis. Kč

4 roky
5 let
5 let
3 roky

4%
4%
4%
4%

80 tis. Kč
150 tis. Kč
150 tis. Kč
50 tis. Kč

5 let

4%

80 tis. Kč

3 roky

4%

50 tis. Kč
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Požadovaná
výše půjčky
Kč

U požadovaného druhu půjčky vyznačte požadovanou výši, ostatní proškrtněte.
Jednotlivé tituly půjček 01-11 jsou určeny pouze pro stávající obytné domy (byty) a lze je
kumulovat. Půjčky lze čerpat dle podmínek Zásad použití prostředků „FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ MĚSTA BEZDRUŽICE“.
4. Realizace akce
Náklady celkem…………………………….
Zde uveďte orientační cenu předjednanou s dodavatelem akce.
Při realizaci akce svépomocí uveďte odhad nákladů, které budou doloženy fakturami, účty
za materiál apod.
Stavební práce budou provedeny nejpozději do……………………………………………….. …..

5. Záruka
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá půjčka z prostředků „Fondu rozvoje bydlení města
Bezdružice“ bude jištěna jednou z těchto navržených variant ve výši 100 % požadované
částky:
a) zřízením zástavního práva na objekt (byt) na který je půjčka poskytnuta
b) zřízením zástavního práva na jiný objekt nebo pozemek ve vlastnictví žadatele (doložit
výpisem z kat.nemovitostí )
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Navrhuji tuto formu ručení: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Po ukončení výběrového řízení bude žadatel před podpisem smlouvy vyzván k doložení
patřičných dokladů ke zvolenému způsobu ručení.
6. Přílohy










doklad prokazující vlastnictví předmětného domu, bytu nebo stavebního pozemku,
ne starší 3 měsíců
nájemní smlouvu s písemným souhlasem vlastníka bytu s realizací stavební akce
stavební povolení anebo jiný doklad o přípustnosti realizace stavební akce, na níž či
v jejímž rámci je žádáno o půjčku
projektová dokumentace, pokud je požadována stavebním úřadem
předpokládaný položkový rozpočet
čestné prohlášení, že žadatel nemá daňové nedoplatky na FÚ
čestné prohlášení, že žadatel nemá peněžité závazky vůči městu a k organizacím
zřízeným městem po lhůtě splatnosti
právnická osoba čestné prohlášení, že není v konkurzním řízení
výpis z rejstříku společenství (společenství vlastníků bytových jednotek)

Půjčka nebude poskytnuta na práce realizované před dnem vyhlášení výběrového řízení.
Půjčku nelze opakovaně získat ve lhůtě 15 let u téhož domu a téhož bytu na stejný titul.
Za včas podaná se považují pouze úplná podání. Na poskytnutí půjčky z fondu není právního
nároku. Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

V ……………..dne……………

Podpis žadatele…………………………

…………………………
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