Fond bydlení
Obec Ostrožská Nová Ves

VYPLNÍ ŽADATEL

ŽÁDOST
o poskytnutí půjčky z Fondu bydlení
Fyzická osoba

Právnická osoba

číslo půjčky (doplní pracovník Obce)
Datum
narození
/IČ

Příjmení, jméno, titul /
název firmy
telefon domů

číslo OP

telefon do zaměstnání

adresa

Účel poskytnutí půjčky (kód podle čl. III odst. 6
zakládací listiny) – i více možností
01 - obnova střechy (krytina i konstrukce) pro dům starší
20. let
02 - zřízení plynového nebo elektrického topení včetně
přípojek, případně přechod na vytápění z obnovitelných
zdrojů energií (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle
na biomasu)
03 - dodatečná izolace domu proti spodní vodě pro dům
starší 20. let

Účel poskytnutí půjčky (kód podle čl. III odst. 7
zakládací listiny) – i více možností
21 - dostavba střechy (krytina i konstrukce)
22 - zřízení plynového nebo elektrického topení včetně
přípojek, na vytápění z obnovitelných zdrojů energií
(solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
23 - zateplení obvodového pláště včetně fasády,
tepelná izolace stropu posledního nadzemního podlaží
nebo krovní konstrukce na půdě
24 - pořízení a montáž oken a (nebo) vnějších dveří
včetně klempířských prvků m
starší 10. let

04 - obnova fasády domu včetně otvorových a
klempířských prvků pro dům starší 10. let
05 - výměna oken a (nebo) vnějších dveří včetně
klempířských prvků pro dům starší 10. let
06 - zateplení obvodového pláště včetně obnovy fasády,
tepelná izolace stropu posledního nadzemního podlaží
nebo krovní konstrukce na půdě pro dům starší 10. let
07 - vybudování nebo modernizace sociálního zařízení
domu (koupelna, WC, bytové jádro)

25 - zateplení obvodového pláště a dokončení fasády
26 - vybudování sociálního zařízení domu (koupelna,
WC, bytové jádro)
27 - připojení domu na inženýrské sítě (kanalizace,
vodovod, plynovod, síť NN)

08 - připojení domu na inženýrské sítě (kanalizace,
vodovod, plynovod, síť NN)

28 - vestavba bytové jednotky do půdního prostor

09 - zrušení ploché střechy, půdní nástavba bytové
jednotky

29 - částečná nebo úplná demolice domu nebo jeho
příslušenství v řadové zástavbě obce včetně poplatků
za uložení stavební suti pro domy starší 65. let a
následné zahájení stavby nového RD do 1. roku od
provedené demolice

10 - vestavba bytové jednotky do půdního prostoru

Rozpočet plánované opravy/dostavby
Kč
Výše požadované půjčky
Vlastní zdroje žadatele

Kč

Celkem

Kč

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
Není-li uvedeno jinak, vyplňte pouze jednu z uvedených možností, a to křížkem do příslušného rámečku takto :

Fond bydlení
Obec Ostrožská Nová Ves

Termín splacení půjčky:
výše půjčky do 70 000,- Kč

výše půjčky nad 70 000,-Kč

3 roky
4 roky
5 let

3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let

Potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči Obci Ostrožská Nová Ves (potvrdí účtárna obecního úřadu):
Potvrzujeme tímto, že shora uvedený žadatel o půjčku z Fondu bydlení obce nemá ke dni podání žádosti vůči Obci Ostrožská
Nová Ves nedoplatky na místních poplatcích nebo fakturách vystavených na jeho jméno popř. nemovitost jeho trvalého bydliště.

Potvrzení vystavil:

……………………………………
razítko, podpis

Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých
údajů bude žádost o poskytnutí půjčky odmítnuta, nebo bude-li na základě žádosti s nepravdivými údaji poskytnuta půjčka, bude
Obec Ostrožská Nová Ves požadovat vrácení poskytnutých peněžních prostředků.
Souhlasím s oprávněním Obce Ostrožská Nová Ves ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.
V Ostrožské Nové Vsi

dne:

podpis žadatele o půjčku

Seznam povinných příloh Žádosti:
•
Doklad o vlastnictví opravované nemovitosti (kopie LV ne starší než 3 měsíce!)
•
Doklad o přípustnosti stavební akce (právoplatné stavební povolení nebo kladné stanovisko k ohlášení drobných stavebních úprav)
•
Potvrzení příjmů žadatele
•
Kopie živnostenského listu (OSVČ) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby)

