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Vnitřní předpis číslo 9/2004

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
NA OPRAVY FASÁD DOMŮ NA NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE
Rada města Vítkova se na své schůzi dne 12. 10. 2004 usnesla vydat dle § 35 a § 102 Zákona
číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento vnitřní předpis:
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Pravidla stanovují podmínky, za kterých je možno poskytnout nenávratný příspěvek
na opravu fasád domů na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
2. Fasádou se pro potřeby těchto pravidel rozumí ta část domu, která směřuje do náměstí.
3. Opravou fasády se rozumí oprava v rozsahu celé plochy směřující do náměstí.
4. Opravy fasád musí po dokončení přispět ke zlepšení vzhledu náměstí.
5. Příspěvek se vztahuje k domu.
Článek II.
Žadatelé o příspěvek
1. O příspěvek mohou požádat fyzické osoby a právnické osoby, které jsou vlastníky domů
na náměstí č. p. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,134,133,135 a 136.
2. Žádosti o příspěvek musí být předloženy písemně. V žádosti (viz příloha - vzor žádosti)
musí být uveden přesně způsob, rozsah, termíny oprav a konečný vzhled fasády.
3. V případě, že dům je ve spoluvlastnictví více osob, žádost o příspěvek musí být
podepsána všemi vlastníky. V žádosti musí být uvedena přesná identifikace bankovního
spojení adresáta příspěvku, tj. číslo účtu příjemce.
4. Žadatel o příspěvek na opravu fasády nemůže být ve stejném titulu zároveň příjemcem
půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
5. Na žadatele, tj. fyzickou či právnickou osobu založenou za účelem podnikání, na subjekty
výzkumu a vývoje, se v plném rozsahu vztahuje ustanovení Zákona číslo 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, v platném znění.
Článek III.
Postup a podmínky pro poskytování příspěvku
1. Příspěvek je možné poskytnout na základě písemné žádosti, která je doručena na Městský
úřad ve Vítkově, odbor služeb.
2. Odbor služeb, na základě stanoviska odboru výstavby a ÚP, žádost zhodnotí a navrhne
Radě města výši příspěvku.
3. Rada města na své nejbližší schůzi rozhodne o poskytnutí příspěvku a jeho výši.
Následně bude sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
4. Na příspěvek na opravu fasády není právní nárok.

5. Žadatel o příspěvek nesmí být dlužníkem vůči městu či jeho příspěvkovým organizacím.
Platební bezúhonnost doloží žadatel při podání žádosti, formou čestného prohlášení.
6. V případě, že údaje obsažené v čestném prohlášení nejsou pravdivé je žadatel, kterému
se příspěvek poskytne, povinen tento příspěvek vrátit v plné výši včetně smluvní pokuty
ve výši 1 % za každý den takto neoprávněně užívaných finančních prostředků.
Článek IV.
Výše příspěvků a jejich vyúčtování
1. Příspěvek na opravu fasády domu na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově se poskytne až do
výše 40 tis. Kč.
2. Příspěvek se poskytuje na základě předložení prokazatelných nákladů po provedení
opravy a to převodem na účet žadatele.
3. Žadatel může opětovně požádat o příspěvek na opravu fasády dotčeného domu až po
uplynutí 10 let od vyplacení posledního příspěvku na opravu fasády.
Článek V.
Závěrečné ustanovení
1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 12. 2004.

Ing. Pavel Smolka v. r.
starosta města

Ing. René Kyšák v. r.
místostarosta města

Příloha č. 1

Město Vítkov - Městský úřad Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, CZ – Česká republika

ŽÁDOST
o poskytnutí příspěvku na opravu fasády domu na náměstí Jana Zajíce
I.

Identifikace žadatele:

jméno a příjmení žadatele(ů)
/název firmy (PO nebo FO)
adresa žadatele(ů)
/sídlo firmy
e-mailová adresa
rodné číslo žadatele(ů)/IČ
bankovní spojení žadatele
telefonické spojení žadatele

II.

Identifikace budovy:
číslo domu, k.ú.
lokalita
způsob opravy
rozsah opravy
termín zahájení opravy

termín dokončení opravy
popis konečného vzhledu fasády

@

III. Žadatel souhlasí s podmínkami pro poskytnutí příspěvku stanovených v Pravidlech
pro poskytování příspěvků na opravy fasád domů na náměstí Jana Zajíce (vnitřní předpis
číslo 9/2004).

IV. Přílohy žádosti:
-

stanovisko Odboru výstavby a ÚP MěÚ Vítkov
list vlastnictví ne starší tří měsíců jako doklad o vlastnictví s uvedeným nabývacím titulem

V. Čestné prohlášení:
„Prohlašuji/prohlašujeme tímto, že vůči Městu Vítkov ani příspěvkovým organizacím, zřízeným
městem Vítkov nemám/e žádné dluhy a závazky. Zároveň prohlašuji/prohlašujeme, že není
proti mé/naší osobě vedeno trestní či daňové řízení.“

Dne: ………………………………

……………………………………………………………..
Podpis žadatele/ů o finanční příspěvek

