Žádost o poskytnutí návratné účelové zápůjčky dle Pravidel poskytování návratných
účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa roku 2018
(termín podání žádostí do 15. 1. 2018)

Jméno nebo název žadatele, příp. statutárního zástupce (včetně data narození nebo IČ):…....................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště nebo sídla právnické osoby (včetně PSČ):........................................................
...................................................................................................................................................................
Telefonní číslo...........................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................................
Označení opravované nemovitosti:

a) rodinný dům *
b) bytový dům*

(* nehodící se škrtněte)

počet bytů v domě:.....................................................stáří domu: ...........................................................
adresa opravované nemovitosti:...............................................................................................................
katastrální území: ......................................................č. LV: ...................................................................
Popis účelu, na který je zápůjčka požadována:
1. Oprava střechy-výměna krovu a krytiny, vč. klempířských prvků ................................................... Kč
2. Rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním
nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové
samostatné BJ, včetně klempířských prvků ...................................................................................... Kč
3. Výměna plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím bytě ........................................................................................... Kč
4. Měření a regulace tepla a teplé užitkové vody ................................................................................. Kč
5. Odstranění zemní vlhkosti (dodatečná izolace) ................................................................................ Kč
6. Zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika ....................................................... Kč
7. Výměna oken a venkovních dveří,
oprava balkonu, lodžie nebo pavlače ................................................................................................ Kč
8. Zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie
a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků .......................................................................... Kč
9. Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu
nebo obnova bytového jádra ............................................................................................................. Kč
10. Oprava ZTI, elektroinstalace ........................................................................................................... Kč
11. Vybudování nové samostatné bytové jednotky
v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě . ................................................................................... Kč
12. Vybudování nové přípojky ZTI ...................................................................................................... Kč
13. Ekologický ohřev užitkové vody .................................................................................................... Kč
14. Modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky
nebo vybudování nového výtahu .................................................................................................... Kč
15. Vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě
nebo přístavbě ................................................................................................................................. Kč
16. Obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna
podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev ................................................................................ Kč
17. Oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby
tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení ...................................................................... Kč
Celkem .................................................................................................................................................. Kč
Datum:

Podpis žadatele :

Pozn. O zápůjčku žádají a žádost podepisují všichni vlastníci nemovitosti.

