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PROGRAM 
pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 

Buštěhradu  

vyhlášený ve smyslu ust. § 10c zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

 
Tento program je vypsán pro poskytování návratných finančních výpomocí 
(dále jen NFV) na účel uvedený v tomto Programu. Návratnou finanční 
pomocí se rozumí bezúročně poskytnutá půjčka, kterou je příjemce povinen 
ve stanovených lhůtách a splátkách vrátit do rozpočtu města.  
 

1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 
 
Město se prostřednictvím volených samosprávných orgánů rozhodlo motivovat 
občany města k zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Cílem tohoto Programu je 
podpořit snahu o zlepšení celkového vzhledu města, a proto pro rok 2015 nabízí 
za podmínek uvedených v tomto Programu a v obecně závazných právních 
předpisech čerpat NFV na opravu fasád a vnějších prvků objektů (okna, vstupní 
dveře, vrata, oplocení a pod.) nalézajících se na území města. 
 

2. Důvody podpory stanoveného účelu 
 

Snahou města je podpořit občany v opravách venkovního vzhledu jejich domů 
tak, aby byl zveleben vzhled těchto domů a tím i celého města. Velmi vítaný je 
citlivý přístup stavebníka, kdy zvolí opravy historických výplní (stará okna, 
dveře, vrata) či obnovu historické podoby fasády apod. 
 

3. Zdroj NFV 
 

NFV jsou financovány z rozpočtu města Buštěhradu 
 

4. Předpokládaný celkový objem prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu  

 
V průběhu roku 2015 se předpokládá poskytnutí návratných finančních 
výpomocí na stanovený účel v objemu 300 000 Kč, v případě zájmu může město 
vyčleněné prostředky navýšit. V případě poskytnutí návratné finanční výpomoci 
se tato splácí v měsíční frekvenci, přičemž příjemce je povinen zahájit splácení 



 
 

v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla návratná finanční výpomoc 
poskytnuta, resp. byla poskytnuta její poslední část. Výše měsíční splátky je 
stanovena na základě žádosti žadatele, minimálně se však musí jednat o částku 1 
500 Kč. 
 

5. Maximální výše návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě 
 

Jednomu žadateli (na jedno číslo popisné) může být poskytnuta návratná 
finanční výpomoc v maximální výši 50 000 Kč. V případě, že žadatel uvede 
v žádosti částku nižší, bude mu v případě vyhovění žádosti poskytnuta tato nižší 
částka. V případě, že žadatel uvede v žádosti částku vyšší než maximálně 
poskytovanou, nebude jeho žádosti vyhověno. Město neposkytuje za účelem 
uvedeným v tomto Programu NFV v částečně výši oproti požadavku žadatele.  
 

6. Okruh způsobilých žadatelů 
 

O poskytnutí NFV může požádat kterákoli právnická nebo fyzická osoba, která 
má místo bydliště na území Města Buštěhradu nebo která na tomto území vlastní 
nějaký objekt určený k bydlení nebo podnikání. 

 
7.  Lhůta pro podání žádostí 

 
Žádosti mohou být podávány ode dne 6. 6. 2015 do 31. 10. 2015. 
 

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
 
O každé jednotlivé žádosti rozhodne zastupitelstvo města nebo starostka města 
do 60 dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že žádosti nebude vyhověno, 
sdělí město žadateli, že nebylo vyhověno bez zbytečného odkladu.   

 
9.  Podmínky a kritéria pro poskytnutí NFV 

 
a) podání žádosti v souladu s tímto Programem na předepsaném formuláři, 

který je k dispozici na městském úřadě i ke stáhnutí na internetových 
stránkách města 

b) splnění podmínek daných tímto Programem, 
c) doložení, že žadatel není dlužníkem státu – předložením potvrzení o 

bezdlužnosti 
d) doložení, že žadatel není dlužníkem Města Buštěhradu – čestným 

prohlášením 
e) doložení, že žadatel není v úpadku a není proti jeho majetku vedena 

exekuce – čestným prohlášením 



 
 

f) je-li žadatelem právnická osoba, podání informace obsahující nejen 
identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního 
důvodu zastoupení, ale i osob s podílem v této právnické osobě, a osob, 
v nichž má přímý podíl, včetně uvedení výše tohoto podílu – výpisem 
z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného seznamu; v případě, že 
veřejný seznam tyto informace neobsahuje, čestným prohlášením 

g) volné rozpočtované finanční prostředky na stanovený účel, 
h) uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
V případě, že žádost nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti, bude 
z rozhodovacího procesu vyřazena, o čemž bude žadatel informován bez 
zbytečného odkladu. Opětovné podání žádosti v těchto případech je možné. 
 
Pokud vybraný žadatel neuzavře bez vážných důvodů nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že mu NFV bude 
poskytnuta, smlouvu, marným uplynutím lhůty se ruší i rozhodnutí o přidělení 
NFV. 
 

10. Ostatní informace 
 
Žádosti o NFV je možno podávat v průběhu roku 2015 – viz čl 7. tohoto 
Programu s tím, že tyto budou vyřizovány postupně podle data doručení 
Městskému úřadu v Buštěhradu. 
 
Na NFV není právní nárok. 
 
 
 
Tento program byl schválen zastupitelstvem města dne 29.4.2015  a zveřejněn 
na úřední desce  
dne:  
 

6. května 2015 
 
Sejmuto:  
 
 
 
  ………………………………… 
   Ing. arch. Daniela Javorčeková 
               starostka města 


