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PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ A PODPORU  

REVITALIZACÍ BYTOVÝCH DOMŮ 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

(1) Město Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) má zájem na ochraně 
urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby na území města.  

Revitalizace bytových domů zpravidla představuje změnu vzhledu budovy, může být 
zdrojem imisí obtěžujících či ohrožujících své okolí (křiklavá barva fasády, nevhodný 
sklon či lesklý povrch střechy, apod.) a ovlivňuje rovněž veřejný prostor.  

(2) Město Rožnov pod Radhoštěm za účelem podpory stavebníků provádějících 
revitalizace bytových domů na území města má v úmyslu zveřejnit doporučující 
jednotné požadavky na vzhled a funkčnost bytových domů na území města a 
stavebníky dodržující takové požadavky podpořit finančním příspěvkem na úhradu 
nákladů spojených s revitalizací bytového domu. Stanoví proto tato pravidla, 
upravující postup při posuzování a podpoře revitalizací bytových domů na území 
města. 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ  

(1) Revitalizace bytového domu:  

komplexní obnovení či oživení domu, který vlivem času a opotřebení již nevyhovuje 
současným požadavkům na bydlení. 

Pro účely těchto Pravidel se za revitalizaci považují zejména stavební úpravy mající 
přímý vliv na vzhled bytového domu, jako: 

 zateplení obvodového pláště 

 nová hydroizolace střešního pláště včetně zateplení 

 výměna otvorových výplní – oken, balkónových dveří, vchodových dveří 

 výměna ocelových balkónů nebo přístavba lodžií 

 obnova stávajících lodžií  

 nový nátěr již zatepleného domu, změna barevnosti 

(2) Stavebník: 

právnická nebo fyzická osoba zajišťující a zodpovídající za revitalizaci bytového 
domu (zpravidla vlastník bytového domu, společenství vlastníků jednotek či správce 
domu). V Pravidlech dále označovaný podle kontextu jako „žadatel“ a „příjemce“. 

(3) Bytový dům:  

stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena; a zároveň má 4 a více samostatných bytů. 

 

3. JEDNOTNÉ POŽADAVKY NA VZHLED A FUNKČNOST BYTOVÝCH DOMŮ 

(1) Jednotné požadavky na vzhled a funkčnost bytových domů (dále jen „jednotné 
požadavky“) jsou souborem doporučení, jejichž prostřednictvím má město zájem 
ovlivnit vzhled a funkčnost bytových domů na území města při provádění jejich 
revitalizace. Účelem stanovení jednotných požadavků je ochrana estetických, 
architektonických historických či funkčních hodnot v daném území.  

(2) Jednotné požadavky jsou uvedeny v příloze těchto Pravidel. 
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(3) Splnění jednotných požadavků stavebníkem zakládá stavebníkovi možnost požádat o 
finanční příspěvek města poskytnutý formou dotace na základě veřejnoprávní 
smlouvy (viz kapitola 5 těchto Pravidel). 

(4) Splnění jednotných požadavků bude rovněž posuzováno v případech, kdy město 
vyslovuje souhlas se stavebními úpravami bytového domu v rámci řízení před 
stavebním úřadem jako vlastník sousedního pozemku, či jako vlastník pozemku 
dotčeného stavebním záměrem (viz kapitola 4 těchto Pravidel). 

(5) Stavebníci konzultují bezplatně svůj stavební záměr před jeho zahájením s městským 
architektem a bytovým technikem města, kteří jim poskytnou informace o výhodách a 
nevýhodách jednotlivých řešení. Zápis z této konzultace bude povinnou přílohou 
žádosti o poskytnutí dotace. 

 

4. POSTUP PŘI UDĚLENÍ SOUHLASU MĚSTA SE STAVEBNÍM ZÁMĚREM 

(1) Žádost o udělení souhlasu se stavebním záměrem podává stavebník Odboru správy 
majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v případech, kdy město vyslovuje 
souhlas se stavebními úpravami bytového domu v rámci řízení před stavebním 
úřadem jako vlastník sousedního pozemku, či jako vlastník pozemku dotčeného 
stavebním záměrem. 

(2) Žádost o udělení souhlasu se stavebním záměrem podává stavebník písemně na 
formuláři zveřejněném na webových stránkách města (formuláře odboru správy 
majetku). Přílohou žádosti je dokumentace stavebního záměru, vyznačení 
v katastrální mapě, případně plná moc, je-li stavebník zastoupen.  

(3) Každá žádost je odborem správy majetku předložena k posouzení architektovi města, 
který k ní vydá své doporučující stanovisko a projednána v koordinační skupině 
městského úřadu.  

(4) V případech, kdy je stavebním záměrem přímo dotčen prostor nad povrchem 
pozemku města, je podmínkou udělení souhlasu se stavebním záměrem uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu. Smlouva se uzavírá bezúplatně a nemá vliv na 
případnou povinnost stavebníka zaplatit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného 
prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky města. 

 

5. ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU – DOTAČNÍ 

PROGRAM 

5.1 Uznatelné a neuznatelné náklady 

Stavebník, který při realizaci stavebního záměru dodrží jednotné požadavky dle přílohy 

těchto Pravidel, může požádat o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na úhradu 

nákladů spojených s revitalizací bytového domu ve smyslu kapitoly 2 Pravidel.  

5.1.1 Uznatelné náklady 

Uznatelnými náklady (výdaji) pro účely těchto Pravidel jsou výdaje (náklady) splňující 
následující podmínky: 

a) náklady (výdaje) vznikly žadateli v období nejdéle 24 měsíců před podáním 
žádosti o poskytnutí dotace; 

b) náklady (výdaje) byly vynaloženy v souladu s účelem uvedeným v bodě 5.1 
Pravidel, 

c) náklady (výdaje)vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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d) náklady (výdaje) byly zaneseny v účetnictví (popř. v daňové evidenci) žadatele, 
jsou identifikovatelné a podložené ostatními záznamy 

5.1.2 Neuznatelné náklady 

Neuznatelnými náklady (výdaji) jsou ty náklady (výdaje) případně jejich část, na které 

žadatel obdržel dary, dotace, příspěvky nebo jiné peněžní prostředky z veřejných 

zdrojů na účel uvedený v žádosti a DPH v případě žadatele, který je plátcem DPH. 

5.2 Žádost o poskytnutí dotace   

Žádost o poskytnutí dotace podává stavebník Finančnímu odboru Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm (administrátor dotace) písemně na formuláři, jehož vzor je 

přílohou č. 2 těchto Pravidel a který je zveřejněn v elektronické podobě na webových 

stránkách města. 

5.2.1 Obsah žádosti 

Žádost o individuální dotaci musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, trvalý pobyt žadatele o 
dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno a sídlo provozovny a místo podnikání,  

b) název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu ve veřejném 
seznamu, je-li žadatel právnickou osobou,  

c) identifikaci uvedených osob, je-li žadatel právnickou osobou: 

 osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení,  

 osob s podílem v této právnické osobě (§ 31 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)),  

 osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,  
d) požadovanou částku – výši dotace,  
e) účel, na který chce žadatel dotaci použít,  
f) dobu, v níž bylo dosaženo účelu,  
g) odůvodnění žádosti o individuální dotaci,  
h) seznam příloh žádosti dotaci,  
i) den vyhotovení žádosti o dotaci a podpis osoby zastupující žadatele, v případě 

zastoupení na základě plné moci i plnou moc, v případě pověření i toto 
pověření a v případě prokury i prokuru. 

5.2.2 Povinné přílohy žádosti 

 K žádosti budou doloženy tyto povinné přílohy:  

a) fotodokumentace stavu před stavebními úpravami a fotodokumentace stavu po 
provedení stavebních úprav 

b) zápis z konzultace stavebních úprav s architektem města a bytovým technikem 
c) faktury vztahující se ke stavebním pracím, které jsou předmětem žádosti o 

dotaci,  
d) stavební povolení či jiný obdobný dokument příslušného správního orgánu 

opravňující k provedení stavby a kolaudační souhlas či jiný obdobný dokument 
příslušného správního orgánu opravňující k užívání dokončené stavby, jsou-li 
právními předpisy v daném případě vyžadovány. 
 

5.2.3 Způsob podání žádosti 

(1) Žadatel podává žádost:  

a) 1x v tištěné podobě (podepsaný originál včetně příloh) na adresu  
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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Finanční odbor 
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

b) nebo v elektronické podobě včetně všech příloh prostřednictvím informačního 

systému datových schránek, ID datové schránky epqbwzr 

(2) Každý žadatel zodpovídá za úplnost, správnost a pravdivost údajů v předložené 
žádosti. 

5.2.4 Způsobilý žadatel 

Žádost o dotaci může podat jen žadatel, který splňuje tyto podmínky: 

a) jako fyzická osoba, resp. jako statutární orgán v případě právnické osoby, nemá 
v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem podnikání příjemce, nebo pro trestný čin 
hospodářský, anebo trestný čin proti majetku (ve smyslu zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), 

b) nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména 
daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 
kázně či další nevypořádané dluhy). Posečkání s úhradou dluhu nebo dohoda o 
úhradě dluhu a její řádné plnění se považují za vypořádané dluhy, 

c) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se 
provozování činnosti,  

d) vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu 
soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo prováděna exekuce 
ani vedeno insolvenční řízení. 

5.3 Kritéria poskytnutí dotace 

(1) Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a to nejvýše 100.000 Kč 
v jednotlivém případě. 

(2) Při určení výše dotace bude vycházeno z následujících kritérií: 

Projektová dokumentace Max. Kč/kus 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby s účastí 
autorizovaného architekta a jiné podobné náklady 
spojené s přípravou stavebních úprav (vizualizace, 
apod.) 

20000 

   

Zateplení obálky budovy Max. Kč/m2 

 zateplení fasády 150 

 nátěr nezateplené fasády 50 

 nátěr zateplené fasády 75 

 zateplení střechy bez změny tvarového uspořádání 80 

 zateplení střechy - vegetační varianta 110 
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 zateplení stropu sklepa 50 

 výměna výplní otvorů za materiálově původní (okna, 
dveře) 

1000 

Obnova/zachování kvalitních prvků dobové 
architektury 

Max. Kč/bm/m2/kg 

 prvky v omítce lineární (štukatérské práce na římsách 
apod.) 

200/bm 

 prvky v omítce plošné (štukatérské práce, malby, sgrafita 
apod.) 

400/m2 

 umělecké prvky - kovové prvky 150/kg 

 umělecké prvky - keramické prvky 150/m2 

 umělecké prvky - dřevěné prvky 90/m2 

Úprava hlavního vstupu do objektu Max. Kč/vstup 

 výměna vstupních dveří (bez zateplení obálky) 15000 

 zajištění bezbariérovosti 10000 

 zastřešení vstupu 5000 

 

5.4 Časový harmonogram poskytování dotací 

Žádost se podává a dotace na základě uzavřené smlouvy bude poskytnuta po 

dokončení stavebních úprav.  Žádosti se podávají dvakrát ročně a to nejpozději ke dni 

30.6. a ke dni 31.12 daného roku. Dotace bude poskytnuta na stavební práce 

dokončené v období 6 měsíců předcházejících podání žádosti. 

 Lhůta pro 
podání 
žádosti 

Jednání pracovní 
skupiny – 
posouzení 
žádosti 

Schválení příslušným 
orgánem města 

1. kolo 1.6. – 30.6. červenec/srpen září - listopad 

2. kolo 1.12. - 31.12. leden/únor únor - duben 

 

5.5 Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace 

(1) Žádosti o poskytnutí dotace budou po uplynutí termínu pro podání žádostí dle bodu 
5.4 administrátorem dotace předány k posouzení tříčlenné pracovní skupině 
jmenované Radou města Rožnov pod Radhoštěm, která posoudí splnění jednotných 
požadavků a doporučí/nedoporučí schválení a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

(2) Pracovní skupina může vyzvat žadatele k doplnění informací, případně objasnění 
zjištěných nesrovnalostí v žádosti o dotaci, případně v jejích přílohách.  
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(3) Žádost o poskytnutí dotace bude spolu s vyjádřením pracovní skupiny předložena 
administrátorem dotace ke schválení příslušnému orgánu města v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.  

5.6 Poskytnutí dotace 

(1) Finanční odbor městského úřadu předloží žadateli návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
do 14 dní od přijetí usnesení příslušného orgánu města. Po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace oběma stranami bude do 45 dnů dotace zaslána příjemci dotace 
bezhotovostním převodem na účet uvedený ve smlouvě, pokud v ní není uvedeno 
jinak.  

(2) Podmínky poskytnutí dotace včetně povinností příjemce dotace jsou vymezeny ve 
smlouvě o poskytnutí dotace. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace je nedílnou součástí 
těchto Pravidel.  

(3) Příjemce dotace je povinen umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů 
poskytovatele nebo jím pověřených osob anebo jinými kontrolními orgány veřejné 
správy v souladu se zákonem o finanční kontrole, a to po dobu 10 let od účinnosti 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

(4) Příjemce dotace nepodává Závěrečnou zprávu o realizaci stavebních úprav 
poskytovateli. Za závěrečnou zprávu je považována Žádost o dotaci, která je 
vypracována ex post po realizaci stavebních úprav. 

(5) Příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací 
po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém byla ukončena 
realizace předmětných stavebních úprav. 

 

6. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Informace zájemcům poskytne  

 Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (souhlas 
vlastníka sousedního pozemku, smlouva o právu provést stavbu) 

 architekt města (jednotné požadavky na vzhled a funkčnost bytových domů) 

 Finanční odbor Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (smlouva o 
poskytnutí dotace) 

(2) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu je 1.000.000 v jednom kalendářním roce (v jednom 
rozpočtovém období). Žádost, která splňuje podmínky stanovené těmto Pravidly, ale 
nelze ji podpořit v aktuálním rozpočtovém období z důvodu dosažení tohoto limitu, 
bude předložena příslušnému orgánu v následujícím rozpočtovém období. Zdrojem 
peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu je Fond rozvoje technické 
infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm. 

(3) O poskytnutí dotace mohou požádat i stavebníci, kteří dokončili stavební úpravy v 
roce 2021 před účinností těchto Pravidel a splňují podmínky stanovené těmito 
Pravidly. 

(4) Na poskytování dotací dle těchto Pravidel se nevztahují Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm. 

(5) Příslušný orgán města Rožnova pod Radhoštěm rozhodující o poskytnutí dotace je 
oprávněn se v odůvodněných případech odchýlit od těchto Pravidel, pokud to 
vyžaduje ojedinělost a složitost konkrétního případu. 
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(6) Na uzavření smlouvy o právu provést stavbu či smlouvy o poskytnutí dotace dle 
konkrétního případu není právní nárok. 

(7) Návrh smlouvy o právu provést stavbu či smlouvy o poskytnutí dotace dle 
konkrétního případu připraví město. 

(8) Za kontrolu dodržování povinností stanovených těmito Pravidly odpovídá tajemník 
městského úřadu. 

(9) Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 22. 
6. 2021, č. usnesení 13/17/ZM/22/06/2021.  

(10) Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021. 

(11) Nedílnou součástí těchto Pravidel je:  

 příloha č. 1 - Jednotné požadavky na vzhled a funkčnost bytových domů 

 příloha č. 2 - Vzor/formulář žádosti o poskytnutí dotace 

 příloha č. 3 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 
 
 

 
 

 
Ing. Radim Holiš, starosta v. r. 


