PRAVIDLA
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SLAVĚTÍNA
č. P 1 / 2019
Která stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na opravu
fasád
Zastupitelstvo městyse Slavětína na veřejném jednání dne 18.2.2019 svým
usnesením č. …… vydává tato pravidla č. P 1/2019, která upravují podmínky
pro poskytování nenávratného příspěvku na opravu venkovních – uličních fasád
rodinných domů a nemovitostí sloužících k rekreaci s cílem zlepšit celkový
vzhled městyse Slavětína a jeho části Kystra.
I.
Účel pravidel
Účelem těchto pravidel je přispět vlastníkům rodinných domů a vlastníků nemovitostí sloužících
pro rekreaci na opravu fasád svých nemovitostí a tím je motivovat k utváření celkového vzhledu
městyse Slavětína a jeho části Kystra.

II.
Podmínky čerpání příspěvku
1) Žádost o příspěvek může podat pouze vlastník rodinného domu, nebo vlastník nemovitosti
sloužící k rekreaci v městysu Slavětín nebo Kystra (dále jen žadatel).
2) Žádost musí být podána před realizací opravy fasády. K žádosti podané po ukončení opravy
se nepřihlíží.
3) Příspěvek bude poskytován na opravy fasád z pohledu od ulice u kterých dojde k celoplošné
povrchové opravě (v celé její ploše se zhotoví nová povrchová úprava –barevné provedení štuk,
nátěr, minerální omítka, celkové zateplení apod.).
4) Žádost musí být předložena Úřadu městyse Slavětína, který zároveň zajišťuje kontrolu,
potřebnou evidenci a vlastní poskytnutí příspěvku.
5) Žádost bude podávána na formuláři „Žádost o poskytnutí nenávratného příspěvku na opravu
fasády domu v katastrálním území obce Slavětín nad Ohří a Kystra“ včetně požadovaných
dokladů a příloh. Tento formulář je k dispozici na Úřadě městyse Slavětína a na www. stránkách
městyse.
6) Žádosti budou přijímány od 19.2.2019 do 1.4. 2019. Akce musí být realizována do 31.srpna
2019.
7) Ke kontrole realizace opravy vyzve žadatel starostu městyse Slavětín neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů po jejím dokončení.
8) Po ukončení akce, po kontrole spojené s místním šetřením a po splnění všech smluvních
podmínek vyplatí poskytovatel žadateli příspěvek na jeho bankovní účet.
9) Žadatel musí umožnit poskytovateli příspěvku přístup k domu před i po celou dobu realizace

opravy, aby bylo možné provádět kontrolu prací a případně pořizovat fotodokumentaci.
10) V případě poskytnutí příspěvku je možné o další požádat až po uplynutí 10 let.

III.
Rozsah čerpání –výše příspěvku
1) Na příspěvek není právní nárok. Zastupitelstvo městyse Slavětína svěřilo pravomoc
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle těchto pravidel starostovi městyse. a to na návrh stavební
komise, která byla pro tento účel zřízena, podepíše starosta městyse s žadatelem „Darovací
smlouvu o příspěvku na opravu fasády“. Příspěvky budou poskytovány v souladu s těmito
pravidly pouze do vyčerpání výše prostředků, které byly schváleny na rok 2019. Na rok 2019 byly
schváleny prostředky ve výši 200.000,-Kč., a to včetně administrace akce související
s inženýrskou činností. / zaměření a pořízení fotodokumentace stávajícího stavu nemovitostí,
závěrečné prohlídky a fotodokumentace nového stavu nemovitosti/.
2) Příspěvek lze poskytnout jen na opravy fasád domů v katastrálním území obce Slavětín nad
Ohří a Kystra a to v této výši :
a) oprava včetně zateplení příspěvek na 1 m2 / 750 Kč
b) oprava stávající fasády příspěvek na 1 m2 / max. 500 Kč
3) Maximální částka příspěvku pro dům činí 15 000,-Kč.
4) Příspěvek se neposkytuje na fasády RD mladších 10 let

IV.
Smlouva
O poskytnutí příspěvku, jeho výši a případně dalších podmínkách pro realizaci opravy bude
sepsána před realizací akce mezi žadatelem a poskytovatelem „Darovací smlouva o příspěvku na
opravu fasády“.

V.
Ustanovení společná a závěrečná
Opravou fasády se pro účel těchto pravidel rozumí práce spojené alespoň se zhotovením nové
povrchové úpravy a jejímu barevnému provedení / fasádní barvou, Ne vápnem/ v celé ploše
fasády z pohledu od ulice přilehlé k domu. Do celkové plochy se započítává i velikost oken a
dveří.

VI.
Účinnost a platnost
Tato pravidla byla projednána a schválena Zastupitelstvem městyse Slavětína dne 18.2.2019
usnesením č. ……. Pravidla jsou platná a účinná od 19.2.2019.

Jaroslav Jandl
starosta městyse Slavětína

Václav Roháč
místostarosta městyse Slavětína

