
Pokyny 
Příspěvek na rekonstrukci stávajícího obecního chodníku – spolufinancování investiční akce 

 
I.účel 

Zastupitelstvo obce Březolupy ( Březolupy č.p.90, 68713, IČ:00290840 ) se rozhodlo nabídnout majitelům 

nemovitostí na katastru obce Březolupy, kteří investuji do zpevněných ploch v okolí své nemovitosti, 

finanční příspěvek na  provedení rekonstrukce i obecního chodníku současně s rekonstrukcí 

navazujících zpevněných ploch. Po takto provedené rekonstrukci zůstává chodník i nadále v majetku obce 

Březolupy.  

 

 

II. výše příspěvku 

Výše příspěvku se stanoví individuálně a měla by zcela pokrýt potřebu stavebního materiálu na rekonstrukci 

chodníku. Jedná se zejména o dodávku zámkové dlažby, obrubníků, betonů ( pro obrubníky i pod pojížděný 

chodník ve vjezdu ) a podsypového materiálu ( drť ). Technické podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou 

v příloze č.1 těchto pokynů.  Výše příspěvku  pro konkrétní úsek chodníku bude písemně dohodnut mezi 

majitelem nemovitostí (žadatelem) a obcí vždy před objednávkou stavebního materiálů u dodavatelů. 

Maximální výše příspěvku je 1.200,- Kč/m
2
 a max. podporovaná výměra u jedné nemovitosti pak 25 m

2
. Na 

příspěvek není právní nárok a rada obce si vyhrazuje právo příspěvek zcela odmítnout. Při stanovování výše 

příspěvku nesmí Rada obce překročit souhrnný limit finančních příspěvků vyplácených v jednom 

kalendářním roce a to 120.000,- Kč.   

 

 

III.Příjemce příspěvku 

Žadatelem o příspěvek může být každý vlastník objektu k bydlení či průmyslové výrobě, který splní 

podmínky těchto pokynů. Žadatel podává na obec žádost  "o poskytnutí finančního příspěvku na 

rekonstrukci obecního chodníku„ ( je přílohou č.2 těchto pokynů ). Žádost posoudí rada obce. O svém 

rozhodnutí vyrozumí žadatele do 30 dnů od přijetí žádosti. 

 

 

IV. doba účinnosti 

Žádat o tento příspěvek je možno počínaje dnem schválení těchto pokynů zastupitelstvem obce do odvolání,  

min. do 1.7.2017. 

 

 

V. dokladování využití příspěvku 

Rekonstrukci chodníku je třeba řádně dokladovat v podobě dodacích listů, fakturou a ohlášením drobné 

stavby či stavebním povolením rekonstrukce včetně případné stavební dokumentace. Tyto doklady spolu se 

žádostí „o vyhodnocení finančního příspěvku na rekonstrukci obecního chodníku„ ( je přílohou č.3 těchto 

pokynů ) odevzdá žadatel obecnímu úřadu ( originály, po  provedení kopií přímo na obecním úřade budou 

originály vráceny ). Obec Březolupy jako poskytovatel finančního příspěvku ( viz čl.I.) si vyhrazuje právo 

kontroly v průběhu i po provedení rekonstrukce chodníku. Pokud nebude rekonstrukce chodníku patřičně 

dokladována a provedena, případně nebude-li splněna některá z dalších uvedených podmínek, nárok na 

příspěvek zaniká. 

 

 

VI. termín a způsob vyplacení příspěvku 

Finanční příspěvek bude vyplacena v plné výši po předložení dokladů a kontrole provedení rekonstrukce 

chodníku zástupcem obce ( čl.V.) a to do 30 dnů po splnění všech, v těchto pokynech uvedených podmínek. 

Termín splnění všech podmínek bude vyznačen obcí na žadatelem podanou žádost " o vyhodnocení ….". 

Platba příspěvku bude provedena hotově pokladnou obce Březolupy, případně poslána převodem na účet 

žadatelem uvedený v žádosti "o vyhodnocení … ". 

 

 

VII.účinnost pokynů 

Tyto pokyny byly připraveny na jednání rady obce ze dne 20.09.2006, aktualizovány dne 18.3.2015, 

schváleny na zasedání zastupitelstva dne 24.06.2015 a nabývají účinnosti tímto dnem schválení. 

V Březolupech dne 24.06.2015 

Stanislav Bařica       Ing. Petr Kukla 

místostarosta obce           starosta obce 


