
M a n u á l 

 

k pravidlům pro použití finančních prostředků pro vlastníky nemovitostí v městské památkové 

zóně z rozpočtu města Český Brod pro rok 2009 aneb jak vyplnit, doložit a podat žádost  

 

Předmět podpory: 

  

Formulář žádosti o poskytnutí dotace: 

Formulář je ke stažení na webových stránkách Města Český Brod na adrese www.cesbrod.cz. 

a je také k dispozici na podatelně Městského úřadu Český Brod. Formulář je možné vyplnit 

přímo v počítači nebo čitelně hůlkovým písmem. Formulář je platný pro příslušné vyhlášené 

kolo a může se kolo další měnit, proto je potřeba vždy vyplnit formulář aktuální.  

 

Kompletní žádost musí obsahovat: 

řádně vyplněný a podepsaný originál formuláře v jednom vyhotovení  

 povinné přílohy v jednom vyhotovení 

 žadatel může předložit vždy pouze jednu žádost o dotaci ve vyhlášeném kole.  

 

Správně doložené přílohy: 

1. Právnická osoba přiloží: 

 kopii dokladu o přidělení IČ (úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku), u 

neziskových organizací pak úředně ověřenou kopii stanov či zřizovací listiny, 

 čestné prohlášení žadatele o vypořádání veškerých závazků vůči státu, kraji, obci, 

sociálnímu a zdravotnímu pojištění (je součástí  formuláře, stačí podpis oprávněné 

osoby), 

 souhlas s užitím osobních údajů (je součástí formuláře) – stačí podpis (případně 

podpisy osob, jejichž osobní údaje jsou uvedeny ve formuláři žádosti), 

 závazné stanovisko orgánů památkové péče – vydá stavební úřad MěÚ Český Brod. 

 

2. Fyzická osoba předloží: 

 čestné prohlášení žadatele o vypořádání veškerých závazků vůči státu, kraji, obci, 

sociálnímu a zdravotnímu pojištění (je součástí  formuláře), 

 souhlas s užitím osobních údajů (je součástí formuláře) – stačí podpis (případně 

podpisy osob, jejichž osobní údaje jsou uvedeny ve formuláři žádosti), 

 závazné stanovisko orgánů památkové péče – vydá stavební úřad MěÚ Český Brod. 

 

Doporučené přílohy (bude k nim přihlíženo při rozhodování a stanovování výše 

podpory): 

 projekt či popis prací 

 zdůvodnění přínosu pro město Český Brod 

 časový harmonogram realizace projektu 

 podrobný rozpočet projektu (celkové náklady na projekt, výše požadovaného grantu, 

položkový rozpis výdajů)  

 

Žádosti podané po 31.3. respektive 30.9. příslušného roku (rozhoduje razítko pošty nebo 

podatelny) nebudou akceptovány k rozhodování v orgánech města v daném kole a budou 

předloženy v kole následujícím. Neúplné žádosti budou vyřazeny!  

 

http://www.cesbrod.cz/


       

Řádně vyplněné a úplné žádosti zasílejte na adresu Město Český Brod, Husovo nám. 70, 281 

24 Český Brod nebo osobně podejte na podatelně Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta 

z Pardubic 56 v přízemí budovy úřadu a to v zalepené obálce a nadepsané „Dotace na 

rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod na rok 2009“. 

 

S případnými dotazy se obracejte na pracovníky:   

Ve věcech stavebních: 

Eva Pokorná, tel.: 321 612 132 Ing. Radana Marešová, tel. 321 612 131     

Stavební odbor Vedoucí stavebního odboru  

pokorna@cesbrod.cz       maresova@cesbrod.cz 

 

Ve věcech smluvních: 

Michaela Vomáčková, tel.: 321 612 115   Bc. Jakub Nekolný, tel.: 321 612 113 

Kancelář starosty města     Místostarosta města 

vomackova@cesbrod.cz    nekolny@cesbrod.cz   
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