Město Uherské Hradiště
Ekonomický odbor

Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Uherské
Hradiště
1. ŽADATEL (vlastník opravované nemovitosti)

Jméno, příjmení/Název firmy:
Datum narození/IČ:
Bydliště/sídlo:

Telefon:

E-mail:

Doplňující údaje
Fyzická osoba

Manžel/ka žadatele:
Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

E-mail:

Právnická osoba

Statutární zástupce:
2. PŘEDMĚT ÚVĚRU
Přesné označení:

A) Byt/Rodinný dům/Obytná budova/jiné označení:
B) Vnější přípojky týkající se bydlení
C) Zahrada

D) Rekreační objekt
Adresa:

Číslo stav. parcely:
Katastrální území:

Doposud jsem:
čerpal/a

nečerpal/a - úvěr z Fondu rozvoje bydlení - smlouva č.:

3. DRUH A ROZSAH STAVEBNÍ ÚPRAVY (vč. zjednodušeného rozpočtu - pro (A+B a C+D) zvlášť
(není-li dost místa, uveďte údaje na samostatném listě jako přílohu)
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4. NÁKLADY NA OPRAVY: kategorie A+B

kategorie C+D

Zde uveďte orientační cenu stavebních oprav předjednanou s dodavatelem. Při realizaci stavebních oprav
svépomocí, uveďte odhad nákladů, které budou doloženy fakturami.

5. VÝŠE POŽADOVANÉHO ÚVĚRU: Splatnost úvěru je 6 let.
Maximálně 80 % nákladů na rekonstrukci, nejvýše však 800 tis. Kč na všechny kategorie dohromady.
Úroková sazba = sazba ročního PRIBORU ČNB vyhlášeného pro den uzávěrky daného kola přijímání
žádostí a násobená koeficientem 0,5 pro kategorii A nebo B a koeficientem 0,75 pro kategorii C nebo D.
Kategorie A+B+C+D nesmí překročit 800 tis. Kč.
Kategorie A+B

Kategorie C+D

Splácení úvěru:
a) trvalý příkaz z bankovního účtu číslo:

vedeného u

6. ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU: (vyplňte jednu z variant)
A) Ručitelé (u úvěru do 50 tis. Kč stačí 1 ručitel)

1. Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

E-mail:

Souhlasím s ručitelstvím (podpis) ……..……………………………..
2. Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

E-mail:
Souhlasím s ručitelstvím (podpis) ……..……………………………..

B) Zástava nemovitého majetku
(hodnota majetku musí být ve výši nejméně 130 % poskytnutého úvěru)
Popis nemovitosti:

rodinný dům

pozemek

podnik. objekt

jiné:

Majitel nemovitosti:

Číslo listu vlastnictví:

parcela číslo:

Adresa mejitele nemovitosti:
(není-li totožný s žadatelem)

Souhlasím se zástavou (podpis)
(není-li totožný s žadatelem)

……..…....………………………..

7. PŘÍLOHY:
a) doklad o vlastnictví opravovaného objektu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců)
b) stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy, rekonstrukce apod.
c) potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů (pokud je žadatelem právnická osoba, doloží kopie účetních či
daňových výkazů zpracovaných za poslední období předcházející podání žádosti)
d) zjednodušený rozpočet na prováděné práce
e) přehled veškerých závazků žádajícího
f) potvrzení o bezdlužnosti, které vystaví právní odbor městského úřadu
g) při zajištění nemovitostí výpis z LV a doklad o pojištění zastavované nemovitosti
h) výpis z obchodního rejstříku (předloží jen právnické osoby)
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Čestné prohlášení

Žadatel svým podpisem prohlašuje, že veškeré údaje jsou pravdivé.
Dále čestně prohlašuje, že:

a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci
b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Uherské Hradiště ani jeho organizacemi a není jejich
dlužníkem
c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků
veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle
Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí
požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku
odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.
e) nesmí být vůči němu vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
f) není podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Datum:

……………………………
……………………………
podpis žadatele (u fyzických osob i manžela/ky)

Zákonnost zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ
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) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete
na adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

www.mesto-uh.cz

00291471
DIČ CZ00291471

Č. Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

3/3

