Čj.: …..................

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY
z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska
na rok
Jméno žadatele (jméno a příjmení nebo obchodní jméno vlastníka nemovitosti, včetně
jména a příjmení statutárního zástupce u právnické osoby):

Rodné číslo (nebo IČ u právnické osoby):
Adresa trvalého pobytu nebo sídla (u právnické osoby):

Přesné označení předmětné budovy nebo stavby (adresa, číslo popisné, číslo parcely):

Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována (při kumulaci více druhů je třeba
popis provést odděleně - dle tabulky na str. 2 této žádosti):

Předpokládaný termín dokončení akce:
Předběžná dohoda (popř. uzavřená smlouva) s dodavatelem akce:

ANO

NE *

- obchodní jméno dodavatele včetně adresy:
- předběžná orientační cena dodávky:
Při svépomoci odhad nákladů:

.…………………. Kč

………………….. Kč

Požadovaná částka půjčky (dle tabulky na str. 2 této žádosti):……………………….. Kč.
Návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku ve výši alespoň 130 % požadované
půjčky*:
a)

dva ručitelé (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, zaměstnavatel):

b)

zástavní právo k nemovitosti (při půjčce vyšší než 200 tis. Kč),

c)

směnka apod.

* Zatrhněte Vámi zvolenou variantu.
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Poř.
číslo

01

Účel (druh)

Obnova střechy (krytina i konstrukce)

Lhůta
splatnosti

Úrok
p.a.

6 let

2%

Horní hranice půjčky

Požadovaná
půjčka v Kč

do 150 000 Kč na dům
o 1 bj. do 25 000 Kč
na 1 byt (u byt. domu)

02

Zřízení malé čistírny
ke stávajícímu domu

03

Dodatečná izolace
vodě

04
05

odpadních

vod

3 roky

2%

do 40 000 Kč na 1 byt

3 roky

2%

do 50 000 Kč na dům

Obnova fasády rod. domu, včetně příp.
zateplení a oplechování

7 let

2%

do 200 000 Kč na dům

Obnova fasády byt. domu včetně příp.
zateplení a oplechování

3 roky

2%

do 30 000 Kč na 1 byt

5 let

2%

do 100 000 Kč
na rodinný dům

3 roky

2%

6 let

2%

domu proti spodní

Přechod na ekologický způsob vytápění
(např. elektřina, plyn) včetně ÚT;
06

zřízení ekolog. vytápění na obnovitelné
zdroje (solární panely, tepelná čerpadla,
kotle na dřevo a pelety apod.)

07

Zřízení kanalizační, vodovodní a plynové
přípojky nebo přípojky k centrálnímu zdroji
tepla

08

Rekonstrukce osob.
domě dle ČSN

09

Výměna oken a vchod. dveří v rod. domě
za tepelně izolační

výtahu

v bytovém

do 30 000 Kč
na dům
do 25 000 Kč na 1 byt
do 50 000 Kč na dům o
1 bj.

5 let

2%

do 25 000 Kč
na 1 byt (u byt. domu)

10

Rekonstrukce bytového jádra v byt. domě u
bytu v osobním vlastnictví nebo sociálního
zařízení (koupelna, WC) v rodinném domě

5 let

2%

do 100 000 Kč na 1 byt
nebo rodinný dům

11

Úhrada nákladů na opravy a modernizaci
byt. fondu města

6 let

2%

do výše použitelného
zůstatku Fondu
v daném roce

12

Vybudování bezbariérového vstupu

5 let

2%

do 100 000 Kč na
rodinný nebo bytový
dům

13

Vybudování schodové plošiny

7 let

2%

do 200 000 Kč na
rodinný nebo bytový
dům

14

Vybudování nebo rekonstrukce oplocení
kolem domu na pozemku ve vlastnictví
fyzické osoby

5 let

2%

do 100 000 Kč na
rodinný dům

15

Rekonstrukce balkónu

3 roky

16

Zasklení balkónu

17

Zateplení stropu ve sklepě bytových domů

18

Výměna elektroinstalace ve
prostorách bytových domů

19

Vybudování garážového stání nebo garáže
na vlastním pozemku u rodinného domu

společných

2%

do 25 000 Kč na 1 byt
(u byt. domu)
do 35 000 Kč na rodinný
dům
do 20 000 Kč na 1 byt
(u byt. domu)

3 roky

2%

6 let

2%

do 600 Kč/ 1 m2 u
bytových domů

3 roky

2%

do 50 000 Kč na bytový
dům

5 let

2%

do 100 000 Kč na
rodinný dům

do 30 000 Kč na rodinný
dům
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Pozn.: Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat. Jeden druh půjčky nelze získat opakovaně
u jednoho domu nebo bytu, a to po dobu nejméně 15 let.
Přílohy k žádosti:
- stanovy společenství vlastníků jednotek,
- územní souhlas, stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti akce,
- potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku a o výši příjmů ručitelů,
- předběžná dohoda s dodavatelem (pokud nebudou práce prováděny svépomocí).
V … ……………………

dne ……………..
……………………………….
podpis žadatele

tel.: …………………………..

(u právnických osob razítko a podpis

e-mail:

statutárního zástupce)

Čestné prohlášení
Já - níže podepsaný(á)
narozen(a)
trvalým pobytem
Čestně prohlašuji s podáním žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení města
Hlinska“, dle „Pravidel“ ze dne 1. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1, schváleného Radou
města Hlinska dne 26. 9. 2016, že vůči městu Hlinsku nemám žádné dluhy a ani jiné
nevypořádané finanční nebo právní závazky (např. neuhrazení místního poplatku, pokuty
ze správního řízení, smluvní pokuty, nájemného z bytových a nebytových prostor
a pozemku, úhrady kupní ceny, poplatku za likvidaci odpadu).

V … ……………………

dne ……………..
………………………………………
podpis žadatele o půjčku
z FRB města Hlinska
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