Obec Malá Morava
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

ŽÁDOST
o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Malá Morava
podle vnitřní směrnice č. 2/2017
1.) Identifikace žadatele (případně statutárního zástupce)
………………………………………………………
jméno a příjmení žadatele/ů – název firmy

……………………………………………………….
Adresa trvalého bydliště žadatele/ů – sídlo firmy

………………………………………………………
Datum narození žadatele/ů – IČO

……………………………………………………….
Bankovní spojení, číslo účtu žadatele/ů

………………………………………………………
telefonické spojení (do zaměstnání, domů)
2.) Identifikace budovy, na kterou je půjčka žádána:
Parcelní číslo:

Adresa:

Katastr. území:

3.) Druh půjčky:
Poř.
číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

(zakroužkujte pořadové číslo)
Název – účel půjčky

Obnova střechy domu staršího 15 let
(krytina i rekonstrukce)
Zřízení elektrického, plynového nebo ekologického topení
ve stávajícím domě, výměna kotle
Rekonstrukce topení
Dodatečná izolace domu staršího 15 let proti zemní
vlhkosti
Obnova fasády domu staršího 15 let včetně oplechování
Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let
Vybudování, rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového
koutu v bytě
Výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat domu
staršího 10 let (včetně zárubní a rámů)
Vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek
Vybudování domovní čistírny odpadních vod k RD, nádrží
na dešťovou vodu
Výměna vodoinstalace
Výměna elektroinstalace
Oprava komínů
Půdní vestavba
(zřízení minimálně jedné obytné místnosti)

Max. lhůta
splatnosti
5 let

Úrok
2%

Horní hranice
půjčky v Kč
70.000,- (na dům)

5 let

2%

60.000,- (na byt)

5 let
5 let

2%
2%

40.000,- (na byt)
30.000,- (na dům)

5 let
5 let
5 let

2%
2%
2%

60.000,- (na dům)
60.000,- (na dům)
70.000,-

5 let

2%

5 let
5 let

2%
2%

90.000,- (na dům)
40.000,- (na byt)
25.000,- (na dům)
80.000,- (na dům)

5 let
5 let
5 let
5 let

2%
2%
2%
2%

30.000,40.000,30.000,70.000,- (na dům)

4.) Požadovaná výše půjčky:

Kč
(je možná kumulace účelů půjček až do výše 125.000,-Kč)

5.) Předpokládané termíny prací:
………………………………………………..

……………………………………………….

6.) Přesný popis účelu, pro který je půjčka požadována:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.) Ručitelé:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
jméno a datum narození ručitele
………………………………………………………………………………………………………………………………..
jméno a datum narození ručitele
………………………………………………………………………………………………………………………………..
jméno a datum narození ručitele
8.) Přílohy žádosti (bez příloh nebude žádost přijata!)






Stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti stavby, pokud je pro realizaci
stavby nezbytné
Rozpis nákladů (při svépomoci)
Předběžnou dohodu nebo smlouvu s dodavatelem prací
Potvrzení o výši příjmu žadatele/ů a ručitele/ů
Doklad o vlastnictví nemovitosti

9.) Čestné prohlášení:
„Prohlašuji tímto, že vůči Obci Malá Morava nemám/e žádné dluhy a závazky“.

Dne: …………………………………………

…………………………………………………
Podpis žadatele/ů o půjčku

