ŽÁDOST
O PŮJČKU Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Obecní úřad Brod nad Tichou
Jméno žadatele :

.............................................................................................

Adresa bydliště :

...............................................................................................

Přesné označení domu, bytu, pro který je žádost podávána :
.................................................................................................................................
Spolumajitelé domu :
..................................................................................................................................
Stavební povolení, popř. ohlášení stavebních prací :
(číslo jednací, datum vydání)

.................................................................................................................................
Předpokládaný termín dokončení :
.................................................................................................................................
Požadovaná částky půjčky dle titulů :
.................................................................................................................................
Návrh stanovení záruky :
(alespoň 100 % z předpokládané výše půjčky - např. ručitel, srážky ze mzdy)

.................................................................................................................................

Podpis ............................................

V Brodě dne : .....................................

Souhlas manžela/ky ...............................................................................................
Souhlas spolumajitelů ...........................................................................................

TITULY K PŮJČCE Z ROZVOJE BYDLENÍ
Název

splatnost

úrok

1. oprava, výměna střešní krytiny,
včetně krovu, zabudování stř. okna

4 roky

5%

do 60 tis. Kč

2. zřízení ekologického topení

3 roky

5%

do 30 tis. Kč

3. zřízení domovní ČOV

3 roky

5%

do 30 tis. Kč

4. dodatečné odizolování domu
proti zemní vlhkosti

3 roky

5%

do 50 tis. Kč

5. obnova fasády včetně klempířských
prvků, výměna oken

3 roky

5%

do 50 tis. Kč

6. zateplení obvodového pláště
domu - dodatečné

4 roky

5%

do 60 tis. Kč

3 roky

5%

do 20 tis. Kč

7. zřízení WC, koupelny nebo
sprchového koutu

limit

Jednotlivé tituly lze kumulovat kromě titulu č. 5 a 6.
8. půdní nástavba bytu

4 roky

5%

do 70 tis. Kč

9. půdní vestavba bytu

3 roky

5%

do 50 tis. Kč

Jednotlivé tituly půjček č. 8 a 9 lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně
u téhož domu, bytu, na stejný titul.

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŮJČKY
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
1. Žadatel o půjčku je zároveň i majitel objektu na který žádá půjčku
( doloží se výpisem z Katastru ne starší 3 měsíců)
2. V případě více spolumajitelů nemovitosti, je požadován souhlas všech
majitelů k žádosti o půjčku.
3. K žádosti o poskytnutí půjčky se vyjadřuje manžel/ka žadatele.
4. Žadatel nemá vůči obci žádné neuhrazené pohledávky.
5. Žadatel si stanoví termín dokončení rekonstrukce a po tomto termínu
doloží čerpání půjčky originály dokladů.
6. Pokud stavební práce podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebních prací, je
požadovaná kopie povolení.
7. Žadatel doloží potvrzení o výši příjmu.

