Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

Žádost o půjčku na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
z "Fondu rozvoje bydlení obce
Bolatice".
OBEC BOLATICE (razítko)

Rodné číslo:

1. Žadatel
Fyzická osoba
Jméno, příjmení, titul žadatele + ostatní spoluvlastníci:

Tel. číslo:
E-mail:
Číslo OP:
Platný do:

Adresa trvalého bydliště:

2. Obytná budova nebo byt

(označte

rodinný dům

druh objektu)
byt

obytný dům

Ulice:

Číslo orientační.:

Číslo parcelní:

Katastrální území:

Číslo popisné:

3. Čerpání půjčky
4. Způsob splácení
c)

(označte způsob splácení)

a) srážkou ze mzdy
jiný způsob

do 20. 12. 2020

b) bankovní úhradou

5. Předpokládaný termín realizace stavby
Zahájení:
Měsíc

Ukončení:
Rok

Měsíc
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Rok
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6. Přílohy, které je nutno doložit k žádosti před podpisem smlouvy
a) list vlastnictví z Katastru nemovitostí ne starší více než 6 měsíců (i při půjčce od 50 000,- Kč)
b) doklad o nabytí zastavené nemovitosti např. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické
rozhodnutí, notářský zápis apod.
c) stavební povolení, ohláška drobné stavby, územní souhlas apod. o přípustnosti akce,
na kterou je půjčka žádána
d) příslušná projektová dokumentace (v případě stavebního povolení)
e) předběžná dohoda s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou akce,
při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
f) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba
popis provést odděleně
g) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce, pokud není uvedena ve stavebním povolení
h) jména ručitelů: při půjčce
do 50 000,- Kč
1 ručitel
nad 50 001,- Kč - 100 000,- Kč
2 ručitelé a směnka
ch) potvrzení o příjmu žadatele a ručitelů
Poznámka: Přílohy č. 6 a), 6 b), 6 c) je nutné doložit v originálech (popř. v ověřených fotokopiích)
7. Požadovaná půjčka
Jednotlivé účely půjček lze kumulovat.
Poř.
číslo

1.

2.
3.

4.

Účel půjčky
Modernizace bytového
fondu (nadstavba,
vestavba, střecha,
rekonstrukce koupelen
apod.)
Úspory energie (výměna
oken, zateplení domu)
Výstavba a oprava
inženýrských sítí a vnitřní
infrastruktury
Změna systému vytápění
z neekologického na
ekologické

Splatnost
v letech/
úrok v
% p. a.

Maximál.
výše
půjčky
v Kč

Počet
bytových
jednotek

Půjčka
na byt
(v Kč)

Půjčka
na dům
(v Kč)

100 tis. Kč

100 tis. Kč
50 tis. Kč

100 tis. Kč

Úrokové sazby:
- u půjček do 50.000,- Kč
úroková sazba 4 % p.a. ročně
- u půjček nad 50.000,- Kč
úroková sazba 5 % p.a. ročně
- u půjček na změnu vytápění (ekologické) úroková sazba 1 % p.a. ročně
Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je max. 5 let a počíná běžet ode dne uzavřením smlouvy
o půjčce.
Poznámka: Veškeré údaje, které se pro nedostatek místa nevejdou do tohoto formuláře, uveďte
je jako samostatné přílohy k žádosti.
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8. Další ustanovení
ČESTNÉ

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto, že já ………………………………………………….. nemám, vůči obci Bolatice žádné
dluhy a závazky. Nedlužím žádné místní poplatky, vodné, stočné, komunální odpad či nájemné z
bytových a nebytových prostor a pozemků apod., a že jsem do žádosti a dalších příloh uvedl(a)
všechny údaje zodpovědně a pravdivě.
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami poskytovaných půjček pro rok 2019.
Počet příloh k žádosti:
V Bolaticích dne……………………………………………………………………
Podpis žadatele o půjčku : ………………………………………………………….

Veškeré informace podá ekonomka OÚ p. R.Řehořová
Tel. číslo: 553 654 991, e-mail: ekonom@bolatice.cz
Žádosti se přijímají do 31.10.2020

Rozhodnutí výběrové komise
o půjčce na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
z "Fondu rozvoje bydlení obce Bolatice"
Předseda komise:

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

Členové komise:

.............................................Podpisy:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Půjčka

byla

-

nebyla

schválena:
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