
Město Český Brod 

TISK  č.  07 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24.06.2020 
 
Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v 

MPZ města Český Brod v roce 2020 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lenka Farkasová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Hana Dočkalová, Šárka Jedličková, Pavel Janík, 
Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, 
JIří Stuchl, Žaneta Kadlecová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Český Brod 
na rok 2020 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně 
města Český Brod s/se:   
- M. Č. a Ing. K. Č. (dotace ve výši 44.800 Kč),   
- Mgr. R. K. a M. R. a J. R. (dotace ve výši 28.300 Kč),  
- T. J. Sokol Český Brod, Tyršova 314, Český Brod, IČO: 00662402 (dotace ve výši 
76.600 Kč). 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených 
smluv. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod dne 04.02.2020 vyhlásilo Výzvu v rámci Pravidel pro poskytování 
a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod.             
Termín pro podání žádostí byl do 1. dubna 2020. Výše dotace z rozpočtu Města 
Český Brod pro rok 2020 byla stanovena ve výši 300.000 Kč. Dle pravidel je v 
kalendářním roce vyhlašována pouze jedna výzva.      
  
Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně 
výplní otvorů v městské památkové zóně, a to pouze na fasády nacházející se na 
uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných 
plochách.               



Město Český Brod 

O dotaci nelze žádat na výdaje související s:  
a. vyplněním otvorů fasád plastovými okny či dveřmi,            
b. pořízením tepelné izolace fasády.         
 

Ve stanovené lhůtě odbor rozvoje města Český Brod obdržel pět žádosti.               
Hodnotící komise Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ 
města Český Brod tyto žádosti 06.05.2020 projednala (otevření obálek, kontrola 
splnění náležitostí žádosti). Dvě, z pěti žádostí pro nesplnění dotačních podmínek 
byly vyřazeny. Hodnotící komise předložila návrh na rozdělení finančních prostředků 
mezi jednotlivé žadatele. Alokace finančních prostředků nebyla vyčerpána.         
 

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rada města Český Brod doporučila přijmout navrhované usnesení.   
 

3) Dopady řešení na rozpočet města 
Financování bude zajištěno z rozpočtu města, příspěvky na fasády v památkové 
zóně, schválená výše 300 000 Kč, podléhá vyúčtování.          
 

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Poskytování finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ 
města Český Brod z rozpočtu města Český Brod není v aktualizovaném 
Strategickém plánu města Český Brod do roku 2022 řešeno.        
 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní.    
 

6) Vypořádání s připomínkami 
 

 

 
 


