Obec Troubky
Dědina 286/29, 751 02 Troubky
ŽÁDOST
O poskytnutí úvěru z „Fondu obnovy a rozvoje bydlení“ obce Troubky
a) žadatel:
Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno, příjmení, titul

Název firmy

Rodné číslo

Adresa

Bydliště

Statutární
zástupce
IČO

Telefon domů

DIČ

Telefon do zaměstnání

Telefon

Poznámka

Fax
Bankovní
spojení
Poznámka

b) předmětná obytná budova nebo byt:
Adresa, číslo popisné
Číslo parcely, katastrální území
Doklad o vlastnictví
Doklad o přípustnosti akce (stavební
povolení, ohlášení stavby, příp. žádost)
Schválená projektová dokumentace
(vypracovaná kým, č.j.)
Předpokládaná lhůta dokončení akce
Návrh na zajištění záruky na
poskytovanou půjčku
Nezbytnou součástí žádosti jsou tyto přílohy:
1. Výpis z obchodního rejstříku (pouze u právnických osob)
2. Výpis z katastru nemovitostí
3. Stavební povolení, ohlášení stavby, příp. žádost o příslušné povolení
4. Celková výše předpokládaných nákladů
5. Zhotovitel akce
6. Potvrzení o příjmu žadatele (žadatelů)
7. Potvrzení o příjmu dvou ručitelů

V Troubkách dne:

………………………………….. Podpis:………………………………….

c) z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Kód

Účel:

Splatnost

Úrok

Max. částka
500.000,-Kč

01

Statické zajištění stavby, tj. injektáž

8 let

1,5%

02

Obnova a oprava vnějších a vnitřních zdí, vč. izolace,
omítek, dveří, oken, podlah, stropů

8 let

1,5% 500.000,-Kč

03

Obnova, oprava střechy

4 roky

1,5%

04

Oprava stávajícího vytápění, zřízení plynového nebo
elektrického topení

4 roky

1,5% 100.000,-Kč

05

Obnova, oprava elektrické instalace

4 roky

1,5 %

06

Obnova, oprava vodovodu, kanalizace

4 roky

1,5 %

07

Obnova, oprava sociálního zařízení, jeho zřízení tam,
kde dosud není

4 roky

1,5 % 100.000,-Kč

08

Zateplení obvodového pláště obytné budovy starší 5 let

4 roky

1,5%

09

Střešní nástavba na stávající obytné budově za účelem
vybudování 1. byt. jednotky

8 let

1,5% 500.000,-Kč

10

Vestavba 1 byt. jednotky do půdního prostoru

8 let

1,5 %

11

Zřízení další byt. jednotky ve stávající obyt. budově

8 let

1,5%

12

Stavební dokončovací práce v rozestavěných rodinných
domech, obytných domech

8 let

1,5%

200.000,-Kč

100.000,-Kč
100.000,-Kč

300.000,-Kč

500.000,-Kč
500.000,-Kč
200.000,-Kč

Příslušný druh nebo druhy úvěrů je nutné zakroužkovat u pořadového čísla (kódu).
d) požadovaná výše půjčky v Kč

……………………………………………..

e) závěr:
Projednáno v komisi FORB dne
Návrh komise FORB
Předseda komise (podpis)
Termín konání zastupitelstva obce
Výsledek zasedání zastupitelstva obce

odsouhlaseno
neodsouhlaseno

CELKOVÁ SCHVÁLENÁ VÝŠE PŮJČKY
Upozornění:
- žádost pro potřeby OÚ Troubky vyplnit 1 x
- žádost musí obsahovat veškeré údaje ve znění Směrnice č. 1/2016 schválené zastupitelstvem obce
27.4.2016.
- body a), b), c), d) vyplní žadatel

