ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA OPRAVU FASÁD DOMŮ V ROCE 2020
(PŘÍLOHA č. 1 PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OLEŠNICE PRO
VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ NA OPRAVU FASÁD DOMŮ V ROCE 2020)

Vyplněnou žádost odevzdejte na podatelnu Městského úřadu Olešnice
nejpozději do 31. května 2020.
1. Žadatel:
Jméno a příjmení

........................................................................................

Bydliště

.........................................................................................

2. Objekt:
Adresa

.........................................................................................

Číslo parcely

.........................................................................................

3. Popis požadovaného příspěvku*:
a)
b)
c)
d)

na opravu fasády domů
na vysokotlaké čištění fasády domu
na obnovu historické fasády domu
na obnovu historických výplní otvorů pláště budovy

* nehodící se škrtněte
4. Realizace prací:
Náklady:

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

Z toho požadovaná dotace 30% …………………………………………………
Termín dokončení: ............................................................................................
(Posledním dnem pro předložení dokladů je 30. listopad 2020).
5. Žadatel bere na vědomí:
- došlé žádosti bude schvalovat rada města na základě doporučení komise investiční a
stavební,
- o schválení žádosti bude žadatel vyrozuměn do 15 dnů od rozhodnutí rady města,
- příspěvek města bude poskytnut na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Olešnice a příjemcem příspěvku po ukončení prací a předložení dokladů prokazujících výši
nákladů na obnovu fasády,
- na poskytnutí příspěvku není právní nárok,
- v případě vyčerpání částky schválené zastupitelstvem města v rozpočtu na rok 2020 (200 tis.
Kč) nebudou další příspěvky poskytnuty.

6. Prohlášení žadatele:
Jako žadatel(ka) jsem se seznámil(a) s podmínkami stanovenými pro přiznání dotace
z rozpočtu města na opravu fasád domů.

Datum …………………….

Podpis žadatele (žadatelů)

.....................................................................

FOTODOKUMENTACE
(PŘÍLOHA č. 2 PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OLEŠNICE PRO
VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ NA OPRAVU FASÁD DOMŮ V ROCE 2020)

Původní historické fotografie domu (celek + detaily) a fotografie stávajícího stavu před
opravou (celek + detaily).
Pouze u žádosti na obnovu historické fasády domu a na obnovu historických výplní otvorů
pláště budovy. U žádosti na opravy fasád a jejich čištění se u (nehistorických) domů
fotodokumentace jako součást žádosti nevyžaduje.

