Příloha č. 4
ke Statutu Fondu rozvoje bydlení

město Slavičín - odbor ekonomický
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Doklad o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Vyplňte pouze orámované části
Č. smlouvy o zápůjčce

……………

Vydlužitel …………………………………………….
…………………………………………….

Účel použití zápůjčky dle uzavřené Smlouvy o zápůjčce (podtrhněte) :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

vznik nového bytu ve stávajícím BD nebo RD
rozšíření bytu ve stávajícím BD nebo RD
výměna oken
obnova střechy včetně klempířských prací
dodatečná izolace domu proti zemní vlhkosti
zateplení obvodového pláště domu včetně fasády a klempířských prací
obnova fasády domu včetně klempířských prací
zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě
vybudování, oprava a rekonstrukce balkonů a lodžií
vybudování nebo rekonstrukce koupelny nebo sprchového koutu
vybudování WC
rekonstrukce bytového jádra vč. vyzdění, výměna sanitární keramiky a vodovodních baterií,
nebo rekonstrukce koupelny nebo sprchového koutu
13 instalace solárních panelů pro ohřev vody a vytápění

Výše poskytnuté zápůjčky

č. dokladu
***)

datum
zaplacení

…………………. Kč

dodavatel

Čerpání zápůjčky .…………………. Kč

předmět plnění

částka Kč

Přílohy: kopie dokladů
tj. faktury, účtenky -zálohové faktury nutno doložit i konečnou fakturou s vyúčtováním zálohy
kopie dokladů o úhradě
tj. výpisy z účtu v případě platby převodem z účtu, příjmové doklady v případě platby hotově

Komentář k použití prostředků zápůjčky z FRB (uveďte v případě potřeby):

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

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl pravdivě, že práce byly provedeny v souladu se stavebním povolením
(nebo ohlášením stavebních prací) a v souladu s účelem dle smlouvy o zápůjčce z Fondu pro rozvoj bydlení.

Ve Slavičíně dne:

…………………………...

Jméno a podpis příjemce:
(příp. statutárního zástupce)
Telefon:

……………………………………………………………………
……………………………

====================================================================
Nevyplňujte – pro interní potřebu města !

Stanovisko stavebního úřadu MěÚ Slavičín:
Zjištěné nedostatky:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Kontrolou na místě BYLO - NEBYLO prokázáno použití zápůjčky na účel stanovený smlouvou.
Za SÚ kontrolu provedl: …………………………………………………………………………………………
(datum a podpis)
Stanovisko odboru ekonomického MěÚ Slavičín:
Zjištěné nedostatky:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Předloženými doklady BYLO - NEBYLO prokázáno použití zápůjčky na účel stanovený smlouvou.
Za odbor ekonomický doklady odsouhlasil: ………………………………………………………………….
(datum a podpis)

Poskytnutá zápůjčka:

………………………………………..

Vrácení zápůjčky za neoprávněné použití:

………………………………………..

Smluvní pokuta:

………………………………………..

Datum a podpis:

………………………………………..

