
Příloha č.3 k pokynům 
pro příspěvek na rekonstrukci, demolici s následnou  výstavbu nového rodinného domu 

či výstavbu nového rodinného domu– spolufinancování investiční akce 

 

ROZHODNUTÍ 

o přidělení finančního příspěvku 
resp. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
Obec Březolupy ( Obec Březolupy, č.p. 90, 687 13, IČ:00290840, č.ú. 154 304 7379/0800 )  , 

vydává toto závazné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou  

výstavbu nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu níže uvedeným 

žadatelům a níže uvedenou nemovitost a to v souladu s „Pokyny k příspěvku na rekonstrukci, 

demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu 

v již zasíťovaném území“, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 24.06.2015 ( dále 

jen „Pokyny“ ). 

 

Finanční příspěvek ve výši 

46.000,- Kč  ( slovy čtyřicetšest tisíc korunčeských ) 

69.000,- Kč  ( slovy šedesátdevět tisíc korunčeských ) 

115.000,- Kč ( slovy jednostopatnáct tisíc korunčeských) 

 

bude vyplacen v souladu s Pokyny, tj. předložení kolaudace RD a po nahlášení min. 1 osoby 

k trvalému pobytu na tomto RD.  

O splnění těchto dvou podmínek bude žadatel informovat písemně Obec Březolupy. Zároveň 

uvede i požadovaný způsob platby ( hotově či bankovním převodem, jednorázově či v ročních  

splátkách ) a přiloží průkaznou fotodokumentaci nového stavu své nemovitosti.  
Nedodržení  podmínek Pokynů  či tohoto rozhodnutí bude mít za následek nevyplacení finančního 

příspěvku.  

Finanční příspěvek bude fyzicky vyplacen způsobem v souladu Pokyny, s čl. VII. . 

Tento finanční příspěvek bude vyplacen formou daru a jako takový, v případě, že překročí 

aktuální roční limit, podléhá dani darovací v aktuální sazbě. 

 

Vyplacení finančního příspěvku je podmíněno kolaudací RD v roce ........... 

Toto rozhodnutí schválila Rada Obce Březolupy na svém jednání dne  .................. 

 

 

 

Údaje k vlastníkům ( žadatelům )  předmětné nemovitosti: 

počet spoluvlastníků nemovitosti:   :       

------------------------------------------------------------------------------------- vlastník 1. ---- 

Jméno a příjmení    :                          nar.:            podíl:       

Bydliště    :         PSČ :       

e-mail     :         telefon :       

------------------------------------------------------------------------------------- vlastník 2. ---- 

Jméno a příjmení    :                          nar.:            podíl:       

Bydliště    :         PSČ :       

e-mail     :         telefon :       



 

Údaje o samotné předmětné  nemovitost v k.ú. Březolupy: 

EVIDENČNÍ ČÍSLO V SEZNAMU PODPOŘITELNÝCH NEMOVITOSTÍ:       

parcelní číslo(a) pozemku(ů)  :        

číslo popisné    :         

stav     : bez trvalého pobytu neobydlený neobyvatelný 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Údaje o záměru : 

jedná se o    : rekonstrukce  demolice + výstavba  výstavba 

případná demolice z   :      % 

orientačně termín zahájení stavebních prací :          

závazný termín ukončení stavebních prací   :       

předpokládaný počet trvalých pobytů:       

RD se bude pronajímat  : ANO  NE 

počet vzniklých bytů   :      ks 

obytná plocha celkem   :      m
2
 

číslo bankovního účtu pro zaslání příspěvku :       /       

 

V Březolupech dne ................. 

 

 

Za poskytovatele: 

 

  Stanislav Bařica       ing. Petr Kukla 

místostarosta obce       starosta obce 
 

 

 

 

Za žadatele: 

 

 

................................................................................. 

 


