MĚSTYS NEZAMYSLICE
Olomoucký kraj
Tjabinova 111, 798 26, Nezamyslice

PROGRAMOVÁ DOTACE
na poskytnutí dotace v oblasti bytové výstavby.
Program je vyhlášen v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a je zaměřen na podporu oprav fasád u rodinných
domů starších 20 let a na vybudování vjezdů před RD na pozemku městyse.
1. Účel dotace
a. oprava „pohledové“ strany fasády u RD starších než 20 let
b. vybudování vjezdu k RD na území městyse
2. Důvod podpory: revitalizace městyse
3. Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu: 120.000,- Kč
4. Kritéria pro stanovení výše dotace:
a. oprava fasády max. 150,- Kč/m2, při současném zateplení až 200,- Kč/m2
b. u vybudování vjezdů max. 300,- Kč/m2
c. stanovená výše dotace v obou případech je maximálně 50% celkových nákladů na opravu,
resp. na vybudování vjezdu
d. vyplacení dotace je až po provedení a kontrole díla
5. Žadatelem může být pouze majitel nemovitosti na území městyse
6. Lhůta pro podání žádosti:
- žádosti lze podat na úřadu městyse v období od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022
7. Kritéria a podmínky pro hodnocení žádosti
a. dotace se poskytuje jen na „pohledovou“ část fasády u RD starších 20 let
b. dotace se poskytuje jen na vybudování vjezdu na pozemku městyse v maximální šířce 4 m
c. vyhodnocení žádostí a vyrozumění žadatele nejpozději do 30. 6. 2022
8. Závěrečná ustanovení:
a. žádosti budou posuzovány komisí
b. žádost musí obsahovat všechny náležitosti (identifikace nemovitosti, rozměry, případně
nákres apod.)
c. v případě většího počtu vyhovujících žádosti může být výše dotace poměrně krácena
d. na uvedenou dotaci není právní nárok
e. možnost akceptace dokladů a faktur z posledního čtvrtletí předchozího roku
f. realizace stavby a vyúčtování příspěvku musí být do 30. 11. 2022
V Nezamyslicích dne 25. 2. 2022

……..........................................
Ing. Vlastimil Michlíček
starosta městyse Nezamyslice
Vyvěšeno dne :
Sňato:

