
Město Český Brod 

TISK  č.  13 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 
Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v 

MPZ města Český Brod v roce 2021 
 
 
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, Žaneta 
Kadlecová, Pavel Kvasnička 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s uzavřením smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Český 
Brod na rok 2021 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové 
zóně města Český Brod s:   
- LZM Real s.r.o., Masarykova 385, 282 01 Český Brod (dotace ve výši 172.200 Kč),   
- Hana Staňková, Sadová 2428, 269 01 Rakovník (dotace ve výši 54.800 Kč), 
- Lukáš Litera, Ruská 705, 281 61 Kouřim (dotace ve výši 73.000 Kč). 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
 
Důvodová zpráva: 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města doporučila zastupitelstvu města svým usnesením č. 235/2021 ze dne 
26. 5. 2021 rozdělení finančních prostředků z Programu z Programu na rekonstrukci 
a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod.             
Termín pro podání žádostí byl do 1. 4. 2021. Výše alokace pro rok 2021 byla 
stanovena na 300.000 Kč.       
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.               
O dotaci nelze žádat na výdaje související s:  
a. vyplněním otvorů fasád plastovými okny či dveřmi,            
b. pořízením tepelné izolace fasády.         
 



Město Český Brod 

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 dne 13. 5. 2021 projednala (otevření obálek, kontrola splnění 
náležitostí žádosti). Dvě z pěti žádostí byly pro nesplnění dotačních podmínek 
vyřazeny - u jedné žádosti nebylo doloženo závazné stanovisko a nebylo o něj ani 
požádáno, žadatel od žádosti odstoupil, u druhé žádosti bylo požádáno o dotaci na 
opravu střechy nikoliv na opravu fasády, žádost byla hodnotící komisí vyřazena. 
Hodnotící komise předkládá radě města návrh na rozdělení finančních prostředků 
mezi jednotlivé žadatele. Alokace finančních prostředků byla vyčerpána. 
     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 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. 

 
 


