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31. března 2015
Cena za nejlepší zrealizovanou rekonstrukci putuje do Brandýsa nad Labem
Státní fond rozvoje bydlení udělil cenu Projekt roku 2014, o kterou se mohou již druhým rokem
ucházet všichni příjemci podpory z programu Panel 2013+. Vítězem se stalo SVJ Kralupská v Brandýse
nad Labem.

Sdružení vlastníku jednotek Kralupská v Brandýse nad Labem získalo od SFRB nízkoúročený úvěr z
programu Panel 2013+ ve výši 6,4 mil. Kč. Prostředky byly investovány do opravy a zateplení
obvodového pláště, sanace základů a hydroizolace, opravy lodžií a balkonů včetně zábradlí, výměny
oken, opravy a zateplení střechy, opravy hromosvodů a opravy vnitřních stěn a stropů panelového
domu. Úvěr má splatnost 14 let a po celou dobu má od SFRB fixovaný úrok ve výši 1,75 p.a. V domě
je 48 bytových jednotek a výše splátky na jeden byt vychází na necelých 1000 Kč měsíčně.
Výběrová komise SFRB postupovala podle jasných kritérií. „Projekt musí být realizován
v hodnoceném roce, což znamená, že se musí stihnout vše od podání žádosti po kolaudační
rozhodnutí,“ vysvětluje ředitelka SFRB Eva Helclová. „Při výběru se hodnotí kvalita, rozsah a
komplexnost opravy a modernizace, dosažená třída energetické náročnosti budovy a součinnost
žadatele při vyřizování žádosti, čerpání úvěru a provádění kontrol.“
Plaketu za nejlepší Projekt roku 2014 převzal předseda SVJ Kralupská Zdeněk Materna. „Spolupráce
se SFRB byla vynikající. Musím přiznat, že si nevzpomínám na jedinou potíž či nesrovnalost, kterou
bychom nebyli schopni okamžitě vyřešit. Pokud jako investor postupujete správně a se svým
partnerem, v tomto případě se SFRB, pravidelně komunikujete, vaše spolupráce bude fungovat
výborně, “ hodnotí Zdeněk Materna.
Co je Panel 2013+?
Jedná se o úvěrový program pro vlastníky bytových domů na opravy a modernizace. Mezi jeho hlavní
výhody patří nízká úroková sazba, fixace po celou dobu splácení, splatnost až 30 let. Rozpočet pro rok
2015 je 600 mil. Kč. Více informací o programu Panel 2013+ a dalších realizovaných projektech
naleznete na www.sfrb.cz.
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