
Zastupitelstvo města Židlochovice vyhlašuje: 

Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice.  
(dále jen Dotační program). 

Program byl schválen na Zastupitelstvu města (dále jen ZM) dne: 11. 3. 2020 

Podpora poskytovaná městem Židlochovice se řídí obecně závaznými předpisy: 

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon  

č. 320/2001 Sb. 
 

ČLÁNEK I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád staveb na území 
města Židlochovice a to pouze na fasády orientované do uličního průčelí, nebo fasády 
nacházející se na pohledově exponovaných plochách.  

2. Dotace z rozpočtu města Židlochovice mohou být poskytnuty právnickým a fyzickým 
osobám, které vlastní stavbu ve městě Židlochovice. Dotaci nelze poskytnout žadateli, 
který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Židlochovice. 

3. O dotaci nelze žádat na výdaje související s pořízením tepelné izolace fasády. 
4. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na podporu stanoveného účelu 

je každoročně schvalován zastupitelstvem města. 
5. O přidělení dotace rozhodne ZM v závislosti na celkovém objemu finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu města. 
 

ČLÁNEK II – PŘEDKLÁDÁNÍ A OBSAH ŽÁDOSTÍ 

1. Žádost o dotaci předkládá žadatel na podatelně Městského úřadu Židlochovice v 
zalepené obálce. Popis obálky: Dotace na fasádu + příslušný rok - NEOTVÍRAT. 
Adresátem žádostí je Město Židlochovice, Městské kulturní středisko, dále MKS 

2. Žadatel může v příslušném kalendářním roce podat vždy pouze jednu žádost o 
poskytnutí příspěvku na jednu akci. 

3. Termín podávání žádostí je od 27. 4. 2020 do 13. 5. 2020  
4. Žadatel o dotaci doloží: 

a) Žádost o dotaci s kompletně vyplněným formulářem. 
b) Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče MěÚ Židlochovice k 

zamýšlenému záměru (v případě že se jedná o stavbu podléhající památkové 
ochraně).  



c) Fotodokumentaci aktuálního stavu stavby, na níž je dotace požadována, 
pořízenou v roce, ve kterém je žádost podávána. 

 
ČLÁNEK III. – PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 

1. Žádosti podané po termínu uvedeném v článku II., odst. 3., příslušného roku nebudou 
zařazeny k projednání. Neúplné žádosti nesplňující požadavky stanovené ve výzvě či 
pravidlech pro poskytování příspěvku, budou poskytovatelem dotace odmítnuty.  

2. Zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o dotaci zajistí MKS a na informačních 
stránkách města nejpozději 50 dnů před uzávěrkou podávání žádostí.  

3. Formulář – Žádost o dotaci včetně vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace je možné získat 
na webových stránkách města Židlochovice (www.zidlochovice.cz) nebo na podatelně 
MěÚ Židlochovice. 

4. Hodnotící komisi volí rada města. Komise je pověřena posouzením oprávněnosti 
žádostí, navržením přidělení dotací. Současně komise vykonává roli kontrolního 
orgánu dle článků V. a VI. tohoto programu. Hodnotící komise v termínu do 30 dnů 
od data pro podání žádostí o dotaci předloží radě města ke schválení návrh přidělení 
dotací.  

5. Členem komise je architekt, který je delegován radou města, za účelem posouzení 
žádostí z architektonického a estetického hlediska.     

6. Dotace bude poskytnuta v závislosti na realizovaném technickém provedení fasády, a 

to následovně: 

a) vápno, akryl, silikát (nátěry a omítky) - dotace ve výši 150,-Kč na 1m2 plochy 

b) silikon (nátěry a omítky) - dotace ve výši 250,-Kč/1m2 plochy 

7. Maximální výše přiznané dotace činí 50.000,-Kč u rodinných domů a 100.000,-Kč u 
domů bytových. 

8. O přidělení finanční podpory jednotlivým žadatelům rozhoduje na základě 
doporučení hodnotící komise ZM Židlochovice. K přiznané dotaci na opravu fasády je 
ještě možno požádat o čerpání úvěru z MFRB a to do výše 50.000,-Kč. 

9. Domy nacházející se na náměstí Míru spadající do režimu památkové ochrany mohou 
svou žádost kombinovat s žádostí o dotaci na Jihomoravský kraj či příslušné 
ministerstvo České republiky a to ve spolupráci s městem Židlochovice.      

10. V případě poskytnutí dotace bude žadatel písemně vyzván do 15 dnů k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace. Neúspěšní žadatelé budou ve stejném termínu 
vyrozuměni o nepřidělení dotace.  

 
ČLÁNEK IV. – PŘIZNÁNÍ DOTACE 
 

1. Přiznaná dotace bude poskytnuta příjemci finančním odborem MěÚ Židlochovice v 
termínu do 30 dnů od podpisu smlouvy. Dotace bude zaslána bankovním převodem 
na účet příjemce dotace.  

 
ČLÁNEK V. – POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE 
 

1. Příjemce dotace je povinen provést opravu fasády v témže roce, ve kterém mu byla 

přiznána.  



Do 30. 11. téhož roku je povinen  na Finanční odbor MěÚ Židlochovice předložit 

doklady prokazující proinvestování celkové výše přiznané dotace a fotodokumentaci 

skutečného provedení. 

2. Příjemce dotace, který nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování nebo dotaci 
použije v rozporu se zněním smlouvy, je povinen dotaci v plné výši vrátit, a to do 15 
dnů od písemného vyzvání finančního odboru MěÚ Židlochovice.  

3. Vrátit dotaci je povinen také ten příjemce dotace, kterému bylo kontrolou prokázáno 
uvedení nepravdivých a neúplných informací.  

 
ČLÁNEK VI. – KONTROLA DOTACÍ 

1. Kontrolní výbor ZM Židlochovice provede kontrolu použití poskytnuté finanční dotace 
a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí v plnění podmínek daných smlouvou a tímto 
programem je oprávněn navrhnout opatření, které z této skutečnosti vyplývají.  

2. Kontrola čerpání dotace v souladu se smlouvou a vyúčtování přidělené dotace je 
prováděná zaměstnanci města Židlochovice na základě zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF č. 
416/2004 Sb., formou předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly.  

3. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele případné další podklady 
nezbytné pro posouzení žádosti a rozhodnutí ve věci poskytnutí dotace. 

 
ČLÁNEK VII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
2. Tento dotační program nabývá účinnosti dne: 11. 3. 2020 schválený zastupitelstvem 

města Židlochovice.  

 
 
 
 
 
………………………..     ……………………… 
Ing. Jan Vitula        Mgr. Tomáš Šenkyřík 
starosta        místostarosta 
 

 

 

 

 

 


