ŽÁDOST
o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Holýšova
v souladu s Pravidly města Holýšova č. 1/2020 ze dne 24.2.2020, o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov (dále jen Pravidla):
Jméno žadatele (jméno, příjmení, datum narození, příp. obchodní jméno žadatele, IČ): ………………
......................................................................................................................................................................................
Adresa bydliště, nebo sídlo právnické osoby (ulice, čp., PSČ, město): …………………………………………….
......................................................................................................................................................................................
Telefonní číslo žadatele: ........................................................................................................................................
Přesné označení předmětné budovy, nebo její stavby (adresa a číslo popisné, číslo parcely): ……..
......................................................................................................................................................................................
Přesný popis účelu, na který zápůjčka nebo zápůjčky jsou požadovány (při kumulaci titulů je
třeba provést popis odděleně) …………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................................
Předběžný termín dokončení akce: ...................................................................................................................
Předběžná dohoda s dodavatelem akce:

ANO

–

NE

- obchodní jméno dodavatele:
…………................................................................................................................
- předběžná orientační cena dodávky:
………….……...........................................................................................
- při svépomoci odhad nákladů:
…………..............................................................................................................

Požadovaná částka zápůjčky podle Pravidel: ……………..................................................................................
Stanovení záruky za poskytnutí zápůjčky:
•

poskytnutí zápůjčky do 500.000 Kč
- jména a adresy dvou ručitelů, jejich potvrzení o výši příjmů za 1/2 roku
- u společenství vlastníků jednotek je místo ručitelů možné předložit potvrzení o výši
zůstatku na účtu, kam vlastníci jednotek poukazují své zálohy na náklady spojené se správou
domu a pozemku (fond oprav) a zápis ze shromáždění vlastníků jednotek, kde byla
schválena výše příspěvku do fondu oprav; v tomto případě společenství vlastníků jednotek
zřídí městu práva inkasa k účtu fondu oprav až do výše měsíční splátky zápůjčky;

•

poskytnutí zápůjčky nad 500.000 Kč
- zástavní právo + platný znalecký posudek

Před odevzdáním žádosti je třeba se důkladně seznámit s Pravidly.
Nutné přílohy k žádosti – v závislosti na navrhované záruce:
1. doklad o vlastnictví domu či stavby (ne starší 3 měsíců)
2. doklad o přípustnosti akce
3. projektová dokumentace, je-li vyžadovaná stavebním zákonem či prováděcími vyhláškami
4. potvrzení o výši příjmů žadatele o zápůjčku za poslední 1/2 roku
5. potvrzení o výši příjmů ručitelů (v případě ručení třetí osobou)
6. SVJ doloží výpis z účtu u peněžního ústavu za poslední 3 měsíce a potvrzenou zprávu
o dlouhodobých zálohách na opravy za poslední rok
7. zápis ze shromáždění vlastníků bytových jednotek, kde bude odsouhlasena výše zápůjčky
z FRB
8. znalecký posudek (ne starší 3 měsíců) při žádosti o zápůjčku nad 500.000 Kč
9. předložit výpis z obchodního rejstříku – IČ nebo doklad o založení sdružení vlastníků
bytových jednotek a pověřeného správce tohoto sdružení.
V ............................................... dne ....................................

podpis žadatele
(u právnických osob razítko a podpis statutárního zástupce)

