PŘIHLÁŠKA

do výběrového řízení na poskytnut věru z Fondu rozvoje bydlení dle Pravidel pro tvorbu a
používání Fondu rozvoje bydlení schválených zastupitelstvem města dne 14. 2. 2019
1.

Žadatel

…………………………………………......

datum narození …………………….....

jméno, příjmení, titu,

trvalé bydliště ………………………………………………………….........................
2.

Spoluvlastníci …………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………….......................
jméno, příjmení, titu, daitm narození, irvaué byduišiě

3.

Označení obytné budovy nebo bytu

………………………………………………………...............
přesná adresa, popis

4.

Účel – druh úvěru (dle čl. IV odst.1 pravidel)…………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………….................................
tveďie písmeno ( viz zadní sirana přihuášky) a suovní popis investiního záměrt

5.

6.

Termín dokončení stavby

……………………………………………………………………..................
due siavebního povouení nebo ohuášení

Předpokládané náklady díla ….....................................................................................
due rozpoiit nebo kvauifkovaného odhadt

7.

8.

Požadovaná výše úvěru

……………………………………………………………………...................
požadavek due poiřeby - horní hranice – viz zadní sirana přihuášky

Návrh na stanovení záruky úvěru: (doporučení – viz zadní strana přihlášky)


1. ručitel

……………………………………………………………………………..
jméno, příjmení, byduišiě




9.

2. ručitel

……………………………………………………………………………..
jméno, příjmení, byduišiě

zástavní právo na nemovitost

Přikládám:
a) ……………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

přiložte: stavební povolení, pokud bylo vydáno nebo ohlášení drobné stavby, projektovou dokumentaci, je-li k realizaci nutná,
rozpočet díla, vyjádření spoluvlastníků, případně jiné doklady podporující vaši přihlášku

V………………….... dne ……………………

……………………………
podpis žadaieue

Výňatek z Pravidel pro tvorbu a používání Fondu rozvoje bydlení
schválených zastupitelstvem města dne 14.2.2019

(1) Z FRB se poskytují úvěry na:

čl. IV
Druhy a výše věrů

a) obnovu střechy (krytna, konstrukce, klempířské prvky) domu staršího 10 let až do výše
180 000 Kč na dům, v domě s více byty až 60 000 Kč na jeden byt;
b) vybudování nové bytové jednotky ve stávajícím domě až do výše 180 000 Kč na jeden byt;
c) vestavbu část bytu do půdního prostoru nebo
přístavbu bytu až do výše 180 000 Kč na jeden byt;
d) zřízení ekologického vytápění (plynový kotel, elektrokotel, tepelné čerpadlo, kotel či kamna na
biomasu) vč. rozvodů a radiátorů až do výše 150 000 Kč na jeden byt;
e) dodatečnou izolaci domu prot spodní vodě až do výše 100 000 Kč na jeden byt;
f) obnovu fasády domu staršího 10 let včetně klempířských a otvorových prvků až do výše
150 000 Kč na jeden byt;
g) zateplení obvodového pláště nebo obytných místnost až do výše 150 000 Kč na jeden byt;
h) vybudování WC nebo koupelny v bytě nebo jejich modernizaci až do výše 50 000 Kč na
jeden byt;
i) výměnu oken a dveří až do výše 100 000 Kč na jeden byt;
j) zřízení kanalizační přípojky včetně likvidace stávajícího septku nebo jímky až do výše 50 000 Kč
na jeden dům;
k) zřízení vodovodní přípojky až do výše 50 000 Kč na jeden dům;
l) zřízení a napojení domovní čistrny odpadních vod až do výše 100 000 Kč na jeden dům;
m) zřízení a napojení vrtané studny pro zásobování domu pitnou vodou v místě, kde není možnost
napojení na vodovodní řád, až do výše 100 000 Kč na jeden dům.
(2) Jednotlivé druhy úvěrů lze kumulovat.
(3) Úvěr ke stejnému účelu dle odst.1 na jeden objekt lze poskytnout opakovaně, nepřesáhne-li
celková výše úvěru limit stanovený v odst.1. V ostatních případech jen ve výjimečných
odůvodněných případech.
čl. VI
Jistina věrů
Žadatel o úvěr navrhne v přihlášce do výběrového řízení konkrétní návrh na stanovení záruky
úvěru dle výše požadované částky minimálně takto:
a) úvěr do 50 000 Kč - bez ručitele
b) úvěr 50 - 100 000 Kč - 1 ručitel
c) úvěr 100 - 200 000 Kč - 2 ručitelé
d) úvěr na 200 ts. Kč. - zástavní právo na nemovitost.

