
Přijato na OÚ Grygov dne: Žádost číslo:
*) Vyplní obecní úřad. *) Vyplní obecní úřad.

Žádost o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Grygov

I. ÚDAJE O ŽADATELI

Fyzická osoba

Příjmení a jméno:

Adresa vč. PSČ:

Rodné číslo: Číslo OP:

Právnická osoba

Obchodní jméno:

Sídlo:

Statutární 
zástupce:

IČO:

Žádost podává zástupce žadatele:  ANO*)  NE *) Doložit ověřenou písemnou plnou moc.

Doložené přílohy:

U právnických osob ověřený výpis z obchodního rejstříku.  ANO          NE

II. ÚDAJE O STAVBĚ (místo, druh a účel stavby)

Parcelní čísla vč. druhu pozemku:

Katastrální území: Obec: Okres:

Adresa stavby vč. čísla 
popisného, je-li přiděleno:

Způsob provádění stavby 
(dodavatelsky, svépomocí):

Termín dokončení 
stavby:

Přesný popis účelu, pro který je půjčka požadována (při kumulaci půjček uvést pro každou požadovanou 
půjčku odděleně):

Povinné přílohy:



 Doklad o vlastnickém vztahu ke stavbě a pozemku - aktuální výpis 
z listu vlastnictví. ze dne .............................

 Stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti stavby, k níž se vztahuje
žádost o půjčku (stavební povolení č.j.; ohlášení stavební komisi OÚ).

č.j. ...................................

ze dne .............................

 Schválená projektová dokumentace stavby.
č.j. ...................................

ze dne .............................

 Předběžná dohoda se zhotovitelem stavby, na níž je půjčka 
požadována, s uvedením rozpočtových nákladů stavby (ceny díla). Při 
stavbě svépomocí odhad nákladů stavby, které budou v průběhu 
realizace dokládány fakturami a účty za materiál.

č.j. ...................................

ze dne .............................

III. ÚDAJE O POŽADOVANÉ PŮJČCE

Požadovaná výše půjčky:
Kód dle obecní vyhlášky
č. 1/2000, čl. 3:

Způsob výpočtu 
požadované výše půjčky:

Návrh záruky za poskytnutou půjčku ve výši 100% předpokládané půjčky:
Zárukou může být:
a) zastavení nemovité věci ve prospěch Obce Grygov (žadatel doloží právní vztah k zastavované nemovitosti a doklad o pojištění nemovitosti),
b) závazek ručitele (žadatel doloží aktuální doklad o výši příjmů ručitele).

Povinné přílohy:

 Aktuální doklad o výši příjmů žadatele, popř. u spolužadatelů 
(spoluvlastníků) - manželů doklady o výši příjmů obou manželů. ze dne .............................

 Čestné prohlášení o celkových pravidelných měsíčních výdajích 
žadatele (spolužadatelů) - splátky jiných půjček, úroky z půjček, inkaso,
pojistné apod. ze dne .............................

 Právnická osoba ověřenou kopii dokladu o úhradě plateb sociálního a 
zdravotního pojištění, doklad o úhradě daní a poplatků, seznam 
nesplacených půjček včetně nesplaceného zůstatku. ze dne .............................

V Grygově dne Podpis žadatele (razítko)

Přílohy: - dle textu žádosti
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