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Výzva v rámci Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
v MPZ města Český Brod 

 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Český Brod č. 99/2015 ze dne 9. 12. 2015 

Vyhlašuje město Český Brod Výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2021 v rámci 

Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod 

Alokovaná částka činí  300.000,- Kč. 

Lhůta pro podání žádostí o dotace je do 1 .4.2021. 

 

Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád včetně výplní otvorů nemovitostí v městské 
památkové zóně, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak 
z veřejných míst pohledově exponovaných plochách.  

Dotace z rozpočtu města Český Brod mohou být poskytnuty právnickým a fyzickým osobám, které vlastní 
nemovitost v památkové zóně města Český Brod. 

Dotaci nelze poskytnout žadateli, který nemá vypořádané jakékoli finanční závazky vůči městu Český Brod. 

Žádost o dotaci předkládá žadatel na podatelně Městského úřadu Český Brod v zalepené obálce označené 
slovy „Dotace na fasádu 2021 - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 1. dubna 2021. 
Adresátem žádostí je Město Český Brod, odbor rozvoje, kontaktní osoba Lenka Farkasová,  
tel. 321 612 157, e-mail: farkasova@cesbrod.cz . Žádost o dotace je možné doručit také prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky Města (jgqbsve) nebo zaslat e-mailem na adresu 
epodatelna@cesbrod.cz. 

Žádost nebude zařazena do hodnocení, pokud žadatel nedodrží stanovený termín podávání žádostí. 

Při zpracování žádosti je nutné vycházet z Pravidel pro poskytování a použití finančních prostředků z 
Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod. 
Poskytování dotací z rozpočtu města Český Brod se řídí podle zásad a pravidel uvedených v tomto 
dokumentu. 

Podrobnosti k Programu a náležitostem žádosti o dotaci naleznou žadatelé na webových stránkách města 
Český Brod v sekci Dotační programy města pro aktuální rok (http://www.cesbrod.cz/section/dotprog).  

Žádost nebude zařazena do hodnocení, pokud nebude splňovat všechny stanovené náležitosti, vč. 
povinných příloh. Je nezbytné použít formuláře platné pro aktuální rok.  

Pozn.: Kontaktní osoba pro případné dotazy k předkládaným žádostem je Lenka Farkasová, e-mail: 
farkasova@cesbrod.cz, tel. 321 612 157. 

Podrobnosti k pravidlům a formulářům naleznou žadatelé na internetových stránkách Města Český Brod 
(www.cesbrod.cz). 
 
V Českém Brodě dne 11.2.2021 
 
Bc. Jakub Nekolný         
starosta města 
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