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Město Kralupy nad Vltavou	 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1,  278 01 Kralupy nad Vltavou
Odbor ekonomický, tel. 315 739 811,fax. 315 723 479, IČ: 00236977, DIČ CZ00236977

  		          Žádost			

občana –fyzické osoby o poskytnutí finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou dle  schválených  Zásad vytvoření a použití účelových prostředků  “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou”, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 21.3.2012 
I. Žadatel
   jméno a příjmení: ………………………………………………………………………
   adresa  trvalého bydliště: ………………………dat. narození    ……….……………...
II. Označení předmětné stavby – obytné budovy
   adresa místa stavby:……………………………………………………………………
   číslo stavební parcely:…………………………………………………………………
   katastrální území:………………………………………………………………………
   doklad o vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí) přiložit k žádosti   
  …………………………………………………………………………………………
   doklad nabytí nemovitosti- uvedeno na LV
   stavební povolení – sdělení k ohlášení stav. úprav (příloha č.4) - přiložit k žádosti   
   v případě půjčky uvedené v čl. IV. „Zásad“ pod bodem c/popis škody, včetně      
   fotodokumentace a odhad nákladů
……………………………………………………………………………………………

III. Cena prováděných prací:……………………………………………………………   
    Bude-li stavba provedena dodavatelsky, pak předběžnou dohodu s dodavatelem prací    
    vč. ceny a termínu doložit k žádosti.
IV. Termíny realizace prací
     zahájení:………………………………………….
     dokončení:………………………………………..
V. Přesný popis účelu, pro který je půjčka požadována:…………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
VI. Návrh na zajištění poskytnuté půjčky ve smyslu Zásad- stanovení záruky za poskytovanou půjčku
     jména ručitelů:   1)…………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………
     adresy ručitelů:  1)…………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………
VII. Výše požadované částky:       …………………………………………………
Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a požadovaných dokladů a prohlašuji, že jsem vycházel ze Zásad vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou” ze dne 21.3.2012
V Kralupech nad Vltavou dne:                                                                                                               
                                                                                ……………………………………             
                                                                                           Podpis žadatele 

MěÚ –Stavební úřad,Palackého 1                                                 ……………………………….
Odbor výstavby a územního plánování                                                      RM dne
Kralupy nad Vltavou, 278 01                                       
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Město Kralupy nad Vltavou	 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1,  278 01 Kralupy nad Vltavou
Odbor ekonomický, tel. 315 739 811,fax. 315 723 479, IČ: 00236977, DIČ CZ00236977
  		          Žádost			
občana – právnické osoby o poskytnutí finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou dle schválených  Zásad vytvoření a použití účelových prostředků  “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou”,  které byly schváleny zastupitelstvem města dne 21.3.2012 

I. Žadatel – název firmy (statutárního zástupce,    IČ:    ……………………………………………tel:………………………………………….    adresa  trvalého bydliště ………………….        sídlo  firmy…….…………………....
II. Označení předmětné stavby – obytné budovy
    adresa místa stavby:……………………………………………………………………
    číslo stavební parcely:………………………………………………………………….
    katastrální území:………………………………………………………………………
    doklad o vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního   
    rejstříku apod.) přiložit k žádosti   …………………………………………..
    doklad nabytí nemovitosti uvedeno na LV
    stavební povolení – sdělení k ohlášení stav. úprav (příloha č.4) - přiložit k žádosti    
    v případě půjčky uvedené v čl. IV. „Zásad“ pod bodem c/ popis škody, včetně      
    fotodokumentace a odhad nákladů
    …………………………………………………………………………………………              
III. Cena prováděných prací:……………………………………………………………   
    Bude-li stavba provedena dodavatelsky, pak předběžnou dohodu s dodavatelem prací    
    vč.ceny a termínu  doložit k žádosti.
IV. Termíny realizace prací
     zahájení:………………………………………….
     dokončení:………………………………………..
V. Přesný popis účelu, pro který je půjčka požadována:…………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
VI. Návrh na zajištění poskytnuté půjčky ve smyslu Zásad- stanovení záruky za poskytovanou půjčku
     jména ručitelů:   1)…………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………
     adresy ručitelů:  1)…………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………
VII. Výše požadované částky:
 ………………………………………………………………………………………….
Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a požadovaných dokladů a prohlašuji, že jsem vycházel ze Zásad vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou” ze dne 21.3.2012
V Kralupech nad Vltavou dne:                …………………………………………..
                                                                                            podpis žadatele


MěÚ - Stavební úřad, Palackého  1                                                    ……………………………….
Odbor výstavby a územního plánování 
 Kralupy nad Vltavou, 278 01                                                                      RM dne                                                       
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Město Kralupy nad Vltavou	 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1,  278 01 Kralupy nad Vltavou
Odbor ekonomický, tel. 315 739 811, fax. 315 723 479, IČ: 00236977

                                                     Žádost

občana – fyzické osoby o poskytnutí finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy                  nad Vltavou dle schválených  Zásad vytvoření a použití účelových prostředků  “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou”, ze dne 21.3.2012, na účel pořadové číslo 18 - Úhrada kupní ceny nebo její části při koupi bytové jednotky nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou v rámci privatizace bytů Města Kralupy nad Vltavou .

I. Žadatel
   jméno a příjmení: …………………………………………………………….…………………….

  adresa trvalého bydliště: …………………….……………………..… dat. narození: …....…….……

II. Označení předmětné obytné budovy
    ulice a č.p. . …..……………………………………………………………..……………………….                 

III. Přesný popis účelu, pro který je půjčka požadována – poř.č.18 úhrada kupní ceny nebo její části při koupi bytové jednotky nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou v rámci privatizace bytů Města Kralupy nad Vltavou

Konkrétní uvedení bytové jednotky nebo identifikace a velikost spoluvlastnického podílu k bytovému domu na jejíž koupi se žádá půjčka, případně uvést jiný účel pro čerpání půjčky v rámci úhrady kupní ceny - např. v souvislosti s čerpáním další půjčky nebo úvěru od jiného subjektu na uhrazení kupní ceny:  
……………………………………………………………………………………………………

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

IV. Návrh na zajištění poskytnuté půjčky ve smyslu Zásad - stanovení záruky za poskytovanou půjčku

     jména ručitelů :  1)…………………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………………
     adresy ručitelů:  1)…………………………………………………………………………
                                2)…………………………………………………………………………

V. Výše požadované částky:     ………………………………………………………………

Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a požadovaných přiložených dokladů a prohlašuji, že jsem vycházel ze Zásad vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou”, v platném znění.

V Kralupech nad Vltavou dne:                      ………………………………………
                                                                                        Podpis žadatele                    
RM dne ……………

