ZÁSADY OBCE ROUCHOVANY O TVORBĚ A ČERPÁNÍ FONDU KE ZLEPŠENÍ
VZHLEDU OBCE Č. 1/2015
I.
Obec Rouchovany každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky ke zlepšení vzhledu obcí
Rouchovany a Šemíkovic. V obou obcích se nacházejí rodinné domy či byty, které nepřispívají
ke vzhledu obcí ať už z jakýchkoliv důvodů.
Zastupitelstvo obce Rouchovany na svém řádném zasedání dne 19.5.2015 rozhodlo zřídit Fond ke
zlepšení vzhledu obce, z kterého bude poskytována podpora vlastníkům bytů a rodinných domů
na opravu fasády bez zateplení a pořízení nové fasády bez zateplení nebo opravu fasády se
zateplením a pořízení nové fasády se zateplením v intravilánu obou obcí.
Podpora bude poskytnuta pouze na fasádu, která je vidět z veřejného prostranství.

II.
Finanční prostředky pro naplnění fondu budou pro rok 2015 a další roky zajištěny rozpočtem Obce
Rouchovany.
O výši finančních prostředků fondu rozhodne zastupitelstvo při schvalování rozpočtu, popř. při
schvalování rozpočtového opatření.

III.
Dotace na opravu fasády bez zateplení a pořízení nové fasády bez zateplení nebo opravu fasády se
zateplením a pořízení nové fasády se zateplením bude vyplácena po realizaci provedených prací a
po schválení žádosti o dotaci /viz příloha č. 1/.
S žadateli, jejichž žádost byla posouzena a schválena, bude podepsána Smlouva o poskytnutí
dotace z
Fondu ke zlepšení vzhledu obce / viz příloha č. 2/.

IV.
Dotace na opravu fasády nebo pořízení nové fasády bude poskytnuta takto:

1. Příspěvek na opravu stávající fasády bez zateplení nebo pořízení nové fasády bez zateplení
s realizací od 1.1.2015 ve výši 200,-- 1<č/m2, do max. výše 50 m2, tj. 10 000,- Kč

Oprava fasády bez zateplení nebo pořízení nové fasády bez zateplení bude provedena
silikátovým, silikonovým nebo akrylovým nátěrem nebo obkladem

2. Příspěvek na opravu stávající fasády se zateplením nebo pořízení nové fasády se zateplením
s realizací od 1.1.2015 ve výši 600,-- Kč/m2, do max výše 50 m2, tj. 30 000,-- Kč
Oprava fasády se zateplením nebo pořízení nové fasády se zateplením bude
provedena formou kompletního zateplovacího systému /polystyrén, popř.
minerální vata/ se silikátovým, silikonovým nebo akrylovým nátěrem nebo
obkladem

3. Po obdržení dotace podle varianty dle bodu 1 nebo 2 tohoto článku je možné o dotaci
opakovaně požádat v obou případech až po 10 ti letech od podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace.

4. Vlastník bytu nebo rodinného domu, který nemá trvalý pobyt v obci Rouchovany nebo
Šemíkovice, obdrží dotaci ve výši 75 % výše uvedených částek.

V.
Proces poskytování dotací bude probíhat následovně:

1. Žadatel musí předložit úplnou žádost o finanční dotaci s potřebnými přílohami viz. Příloha č.
1/

2. Žadatelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rodinný dům, bytový
dům nebo byt v intravilánu obce Rouchovany a Šemíkovice

3. Žádost bude posuzovat a o schválení příspěvku rozhodovat rada obce.
4. Před posouzením radou obce bude provedena fyzická kontrola na místě realizace
5. Kontrolu provede starosta nebo místostarosta obce a osoba pověřená radou obce
6. Žádosti budou, po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace /viz příloha č. 2/, vykrývány dle
pořadí zaregistrované žádosti do doby vyčerpání objemu finančních prostředků fondu
v daném roce. Nevykryté žádosti budou automaticky převedeny do roku následujícího.

Přílohy: č. 1 Formulář žádosti o dotaci
č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace

V Rouchovanech dne 19.5.2015

Ing. Vladimír Černý
starosta obce Rouchovany

