
FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA PEČKY 
Žádost o zařazení do výběrového řízení: 

 

 

Označení budovy popř. stavby, na kterou se žádost vztahuje: 

Adresa: 
 

Číslo popisné: 
 

Číslo parcely: 
 

Vlastnický vztah: 

Majitel: LV: Zapsáno: 
 

 

Stavební povolení: 

Vydáno dne: 
Č.j.: 

Zažádáno dne: 
Č.j.: 

není 

Jiný doklad o přípustnosti akce, na kterou se žádost vztahuje: 

 

Orientační předpokládaná cena: 
a) Při svépomoci odhad nákladů: 
b) Cenový rozpočet (přiložit přílohu) : 

 

Přesný popis účelu, na který se žádost vztahuje včetně označení titulu (viz zadní strana žádosti): 
 

 

Požadovaná částka úvěru: 

 

Předpokládaná lhůta dokončení: 

 

Seznam příloh: 

 
V Pečkách dne:       Vlastnoruční podpis: 
 

Žadatel fyzická osoba: 

Jméno: 
 

Příjmení: Rodné číslo: 

Adresa bydliště: 
 

Žadatel právnická osoba: 

Název firmy: 
 

Statutární zástupce: 
Adresa bydliště: 

Sídlo firmy: IČO: 



 
 
 
 
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

  

Poř.č. Název / účel 

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) 

02 Zřízení topení - plyn., elektr. nebo jiné alternativní zdroje 

03 Zřízení kanalizační přípojky k domu 

04 Dodatečná izolace domu proti vodě 

05 Zateplení obvodu pláště domu, obnova fasády, včetně oplechování 

06 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu, rekonstrukce bytového jádra 

07 Výměna rozvodů vody  

08 Výměna rozvodů plynu  

09 Rekonstrukce rozvodů elektřiny  

10 Výměna oken, dveří a garážových vrat  

11 Zřízení obnovitelného zdroje energie                                                                   

12 Půdní vestavba bytů rušící ploché střechy 

13 Vestavba bytu do půdního prostoru 

14 Výstavba rodinného domu  

15 Opravy nemovitostí včetně demoličních prací v důsledku poškození živlem 

 

Půjčky uvedené pod poř. č. 01 - 14 se úročí roční úrokovou sazbou ve výši 2T repo sazby ČNB vyhlášené 

k 1.1. kalendářního roku navýšené o 2 procentní body. Tato sazba je platná pro všechny půjčky uzavřené 

v daném kalendářním roce a je fixována po celou dobu splácení půjčky. 

Půjčky uvedené pod poř. č. 15 jsou bezúročné. 

Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. 

Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky. 

Lhůta splatnosti u všech půjček je maximálně 5 let. 

 


