Příloha č. 1 k usnesení

Příloha č.2 Statutu "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek
Žádost o poskytnutí zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území
statutárního města Frýdek-Místek
1. Žadatel
Jméno a příjmení (název):
Rodné číslo (IČO):
Bydliště (sídlo):
Telefon:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

2. Obytný dům
Číslo popisné:
Číslo parcely na níž je dům postaven:
Ulice:
Katastrální území:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

3. Zápůjčka
kód

název (účel) zápůjčky

úroková

doba splatnosti

sazba (p.a.)

1

zateplení obvodového pláště domu

max.výše zápůj.

požadovaná částka

(Kč)

(Kč)

2%

4 roky

do 50 tis. na byt

2%

4 roky

do 50 tis. na byt

2%

4 roky

do 300 tis. na dům

staršího 5 let

2

obnova fasády domu a výměna oken
vč. oplechování u domu staršího 10 let

3

obnova střechy starší 10 let (krytina,
konstrukce, zateplení, klempířské prvky)

4

obnova výtahu v domě starším 10 let

2%

4 roky

do 50 tis. na byt

5

oprava kanalizační přípojky

2%

4 roky

do 20 tis. na dům

6

zřízení plynového nebo el. topení

2%

4 roky

do 50 tis. na byt

7

vestavba bytu do stávajícího půdního

2%

8 roků

prostoru

do 300 tis.
na nový byt

4. Cena díla : …………………………. Kč
Zde uveďte orientační cenu předjednanou s dodavatelem díla, v případě realizace svépomocí uveďte
odhad nákladů

5. Záruka
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá zápůjčka z prostředků fondu bude zajištěna zástavou nemovitostí,
která je ve vlastnictví žadatele. Zajištění bude nejméně ve výši 130 % poskytnuté zápůjčky.

6. Přílohy:
a) doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 6 měsíců)
b) stavební povolení, nebo jiný doklad o přípustnosti stavebních prací, které jsou účelem zápůjčky
c) písemný souhlas všech spoluvlastníků domu (popř. všech vlastníků bytových či nebytových jednotek
v domě) s podáním této žádosti o zápůjčku
d) doklad o pojištění obytného domu
e) právnické osoby doloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců

7. Upozornění:
a) v případě kumulace zápůjček si statutární město Frýdek-Místek vyhrazuje právo požadovat předložení
znaleckého posudku na nemovitosti navrhované do zástavy
b) v případě nevyčerpání celé zápůjčky do konce tohoto kalendářního roku bude žadateli účtována smluvní
pokuta ve výši 10% z nevyčerpané části zápůjčky

Osobní údaje uvedené v této žádosti jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou
zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

V ………………………. dne …………………..

Podpis žadatele:

