
 
 

Žádost  o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Litovel 

dle Zásad 9/2017/ZML o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 
na území města Litovel 

schválených Zastupitelstvem města Litovel usnesením č. 15 dne 14. 12. 2017,  
dále jen „Zásad“ 

 
A) Údaje o žadateli 
 

Jméno a příjmení žadatele:…………………………………………………………………………………………….. 
Rodné číslo: ……………………………………….. č. OP :………………………………………………………...……. 
Manžel/ka: ……………………………………………………………………………………………………………..….….. 
Rodné číslo: ……………………………………….. č. OP :……………………………………………………..……….. 
Bydliště a kontakt: 
Obec:…………………………………..……ulice:………………………………………………………………….………… 
Č.p.………………………………PSČ………………….…telefon…………….…………………………………....…….. 
Email……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 
B) Adresa opravovaného objektu: 

 

Obec:…………………………………..……ulice:………………………………………………………………………..…… 
č..parc.: ………………………….., jejíž součástí je/není objekt č.p. ………………………………….…….... 
v  katastrální území…………………………………………………………………………………………………………. 
 

C) Účel zápůjčky 
Účel zápůjčky specifikovaný dle „Zásad“, článek 3., odstavec 5. 

 

Číslo Název/účel Požadovaná částka 

   

   

   

   

celkem 
 

 
 

Přesný popis účelu, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů je třeba odděleně 
rozepsat práce, které budou prováděny v rámci jednotlivých titulů. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce:……………………………………. 
 
Datum: …………… 
 
Podpisy žadatelů: ………………………………           ……………………………………..  
 
 
Přílohy, které je potřeba dodat spolu s žádostí o zápůjčku: 
 Nabývací listina (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.) 
        Žadatel musí předložit originál nabývací listiny nebo její ověřenou kopii (bude mu po pořízení 

kopie do spisu vrácena). 

 Stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti stavebních prací na akci, na niž je žádána 
zápůjčka. 

 Rozpočet akce doložený např. předběžnou dohodou s dodavatelem s orientační cenou prací, na 
něž je zápůjčka žádána nebo při provádění akce svépomocí - stavebníkem zpracovaný rozpočet 
předpokládaných vlastních nákladů. 

 Doklad o příjmu žadatele 

 Příslušná projektová dokumentace – zapůjčí na požádání 

 Fotodokumentace současného stavu před opravou s výjimkou titulu č. 2 (napojení na kanalizaci) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Příloha k žádosti o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Litovel 

 
Potvrzení  o  příjmu 

Pan(í):  
Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je zaměstnanec naší organizace: 
 

Název: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a v uplynulém čtvrtletí měl průměrný čistý měsíční příjem Kč..….…………………………................... 
slovy: …………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 
 

Datum: …………………. 
Vyřizuje/ telefon: ……..…………………………………………….razítko a podpis:………………………………….. 
                                                           
 

 

 


