Obec Volevčice, IČO: 00 266 175

Opravy fasád
Zásady pro poskytování Individuální finanční dotace na opravy fasád rodinných domů
v obci Volevčice, k.ú.Volevčice

Podmínky individuální finanční dotace:
Maximální výše dotace bude 40.000,- Kč uznatelných nákladů, tj. nákup materiálu na
opravu fasády vč. materiálu na zateplení fasády nebo oprava provedená stavební
firmou / také do výše úhrady max. 40 tis.Kč /na jeden trvale obydlený rodinný dům.
Dotace bude proplacena po ukončení opravy fasády, přičemž oprava fasády bude
provedena nejdříve z čelní strany pohledu zevnitř z obce, poté může být provedena
oprava z jiné strany rodinného domu / částka 40.000,--Kč je však maximální /. Pokud
nebude provedena celková oprava fasády z čelní strany pohledu zevnitř obce, nebude
dotace poskytnuta.
Obec nebude poskytovat půjčku na opravu fasády.
Žadatelem nebo žadateli může být pouze vlastník nebo vlastníci nemovitosti –
rodinného domu - v katastrálním území obce Volevčice.
Žadatel o dotaci musí mít trvalý pobyt na čísle popisném, na které dotaci žádá.
Žadatel, vlastník nemovitosti, předloží žádost k proplacení dotace na opravu fasády
na předepsaném tiskopise žádosti a současně předloží doklady o provedených
úhradách - fakturách příp. jiných platbách hrazených v hotovosti či bankovními
převody, bankovní výpisy , doklad o provedení prací odborně způsobilou firmou,
případně další požadované doklady ze strany obecního úřadu. Součástí žádosti bude
také fotodokumentace prokazující stav před opravou fasády a následná
fotodokumentace po provedené opravě fasády.
Zastupitelstvo obce možnost poskytnutí dotace na svém zasedání schválí.

Následně bude provedena kontrola opravy fasády dle Směrnice č.6/2018 k finanční
kontrole - směrnice obce.
Po případné kontrole skutečného stavu bude se žadatelem nebo žadateli sepsána
veřejnoprávní smlouva na provedení úhrady ve skutečné výši prokazatelných
nákladů, maximálně však ve výši 40.000,--Kč.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce a
po schválení bude do 15 dnů provedena úhrada na účet žadatele nebo žadatelů.
Do podpory bude zahrnuta také oprava fasády provedená od roku 2018.
Termín pro příjem žádostí je do 31.08. 2022.
Vlastník a žadatel rodinného domu, který ve stanoveném termínu řádně nezprovoznil
domácí čističku odpadních vod nejprve dokončí své dílo vč. kolaudace či souhlasu
s užíváním. Pokud má příp. jiné pohledávky vůči obci, může požádat o dotaci na
opravu fasády teprve po jejich vypořádání. Jednotlivé případy posoudí zastupitelé
obce.

Schváleno v ZO dne 24.03.2021 usn.č. 184/2021/14

Jiří F r ö h l i c h
starosta

